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RESUMO

Este trabalho investiga as modificações efetuadas pelos

moradores de baixa renda, em habitações populares, a partir do momento

em que passam a ocupá-las. A racionalidade dos espaços resulta na

redução dos cômodos, comprometendo a sua funcionalidade e o

atendimento mínimo das necessidades básicas dos moradores. A pesquisa

realizada teve por objetivo conhecer as origens dos problemas que

comprometem a qualidade dos espaços das habitações populares, a partir

de experiências consolidadas no conjunto habitacional Esperança,

construído em 1995 pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Adotando

metodologia qualitativa, complementada por dados quantitativos, as

avaliações críticas dos resultados, provenientes das modificações,

evidenciaram tendências na adequação do uso dos espaços, em função de

necessidades variadas, composição familiar, renda familiar, etc.

O trabalho compõe-se de duas partes: a primeira descreve

brevemente o contexto político e econômico em que se deu a evolução do

processo de formação das habitações, destacando, em seguida, a

reformulação da política habitacional, quando passa a estimular a

participação popular. Criticará também a reprodução impensada das

tipologias, cujos resultados não satisfazem aos agentes envolvidos.

A segunda parte descreve a pesquisa de campo, cuja metodologia

aplicada consistiu-se na “observação sistemática” das espacializações, e foi

decomposta em três etapas: na primeira, são registradas as modificações,

classificadas e caracterizadas como Variantes de Modificação. Na segunda,

são analisadas as Variantes, com ênfase nas conseqüências positivas e

negativas. Na terceira, as modificações são relacionadas aos pressupostos

do arquiteto e às diretrizes estabelecidas pela política habitacional de Belo

Horizonte.

Apesar das restrições políticas e econômicas impostas, conclui-

se que as modificações resolvem grande parte dos problemas dos

moradores. A partir dos erros e acertos verificados, uma revisão dos

pressupostos dos arquitetos e das diretrizes da política habitacional deverá,
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por conseqüência, considerar os aspectos positivos das modificações.

ABSTRACT

This work investigates the modifications executed by the “low

income” inhabitants in dwellings, from the moment they start to live in them.

The space rationality results in the reduction of rooms, compromising its

functionality and the inhabitants basic necessities minimum attendance. The

done research intended to investigate the origin of the problems that

compromise the housing space quality, from experiences consolidated in the

Esperança dwelling, erected in 1995 by the Belo Horizonte City Hall. Adopting

qualitative methodology added to quantitative data, the critical evaluation of the

results, proceeding from the modifications, had evidenced trends in the

adequacy of the space use, due to varied necessities like family composition,

family income, etc.

The work is divided in two parts: the first one describes briefly the

economic and politic context in which the evolution of the dwelling formation

process was done, highlighting, after that, the dwelling politic

reformularization, when it starts to stimulate the public participation. It will also

criticize the unthought reproduction of the typology, whose resulted do not

satisfy the involved agents.

The second part describes the field research, whose applied

methodology was consisted of “systematic observation” of espacialization,

and was divided in three stages: in the first one, the modifications are

registered, classified and characterized as Modification Variant. In the second

one, the Variants are analyzed, with emphasis in the positive and negative

effects. In the third one, the modifications are related to the architect estimate

and the lines of direction established by the politic housing of the city.

Despite the economic and politic restrictions imposed , it was

concluded that the modifications solve great part of the inhabitant problems.

From the mistakes and corrections verified, a research of the architects
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estimated ones and the lines of direction of the low cost housing will

consequently consider the positive aspects of the modifications.

El RESUMEN

Este trabajo investiga las modificaciones efectuadas por los

habitantes  de baja renta, en viviendas populares, a partir del momento

donde comienzan a ocuparlas. La racionalidad de los espacios da lugar a la

reducción de los cuartos, comprometiendo sus funciones y la atención

mínima de las necesidades básicas de los habitantes.  La investigación tuvo

por objetivo saber los orígenes de los problemas que comprometen la

calidad de los espacios de las viviendas populares, a partir de experiencias

consolidada en el Conjunto habitacional  Esperanza, construido en 1995 por

la Alcaldia Municipal de Belo Horizonte. Adoptando metodología cualitativa,

complementada por los datos cuantitativos, las evaluaciones críticas de los

resultados, procediendo de las modificaciones, habían evidenciado

tendencias en la suficiencia del uso de los espacios, en la función de

necesidades variadas, de la composición familiar, de la renta familiar,  etc.

 El trabajo es compuesto de dos piezas : primer describe al político

económico del contexto abreviadamente y donde se dio la evolución del

proceso de la formación de las viviendas, separando, después de ese, la

reformularización de la política  habitacional, cuando comienza a estimular la

participación popular. También criticará la reproducción  impensada de las

tipologías, cuyos resultados  no satisfacen los agentes implicados.

La segunda parte describe la investigación de campo, cuya

metodología aplicada  consistió en la “observación sistemática” de los

espacios, y fue descompuesta en tres etapas: en primera, se colocan las

modificaciones, clasificadas y caracterizadas como Variantes de la

Modificación. En segundo, las Variantes se analizan, con énfasis en el

positivo y en el negativo. En tercer, las modificaciones se relacionan con
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estimativas del arquitecto y de las líneas de la dirección establecidas para la

política  habitacional de Belo Horizonte.

A pesar de las restricciones políticas y económicas impuestas, se

concluye que las modificaciones deciden  la mayor parte de los problemas

de los habitantes. De los errores y de los aciertos verificados, una caminata

por medio de las estimativas de los arquitectos y las líneas de la dirección de

la política habitacional tendrán, para la consecuencia, que considerar los

aspectos positivos de las modificaciones.
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1-  INTRODUÇÃO

No Brasil, as referências feitas às habitações para a população de

baixa renda destacam, geralmente, a questão do déficit habitacional como

sendo o maior problema a ser resolvido, o que é comprovado nos estudos

acadêmicos, nas avaliações institucionais e mesmo nas publicações

especializadas. Quando se fala em qualidade de vida das populações de

baixa renda, as propostas priorizam as qualidades técnico-construtivas,

arquitetônicas e urbanísticas das moradias e dos assentamentos. Não

obstante a inquestionável prioridade de se prover a todos de uma casa para

morar, a insatisfação dos moradores tem colocado, em paralelo, a

necessidade de avaliação dos aspectos qualitativos dos espaços internos

das unidades e dos assentamentos habitacionais.

Como bem assinala Penzim (2001, p. 33), diversos fatores de

ordem histórica, cultural, social, demográfica, psicológica, política,

econômica, ética e estética se interrelacionam  na ação de morar. Portanto,

é,  ao longo da ocupação das unidades, que percebemos se os espaços

das habitações têm sido capazes de atender minimamente às

necessidades dos moradores. Nos projetos habitacionais, a racionalidade

dos espaços é determinada por imperativos econômicos, que resultam

numa redução excessiva das dimensões dos cômodos, comprometendo

sua funcionalidade e compelindo os moradores a fazer diversas

modificações.

Por todas as razões, o processo de criação e produção de

habitações para a população de baixa renda precisa ser revisto. A revisão,

entretanto, deverá ser fundamentada na avaliação crítica das experiências já

consolidadas. No processo de criação, faz-se necessário avaliar, sobretudo,

os pressupostos que os arquitetos adotam nos seus projetos. No âmbito da

produção, as diretrizes, estabelecidas pelas políticas habitacionais

implementadas pelos municípios, precisam, também, ser discutidas

criticamente. A presente dissertação tem o propósito de contribuir para
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elucidação dos dois aspectos. Seu objetivo é conhecer as origens dos

problemas, que comprometem a qualidade dos espaços das habitações

populares, construídas por iniciativa governamental. A amplitude e a

complexidade do tema sugeriram que a abordagem fosse feita por meio de

estudo de caso, elegendo-se, para isso, um conjunto habitacional construído

pelo Estado.

Buscamos conhecer as diversas modificações realizadas pelos

moradores e identificar os códigos de uso que as geraram. Para tanto,

classificamos as modificações, segundo o tipo de intervenção físico-

espacial-tecnológica realizada, que chamamos de Variantes de Modificação.

Empreendemos, então, análise crítica dessas Variantes, tirando algumas

conclusões que podem ser úteis a futuros empreendimentos.

A dissertação desenvolve-se da seguinte maneira:

O capítulo 2, na sua primeira parte, descreve brevemente a

evolução do processo de formação das habitações de massa no contexto

global e no Brasil. Destaca, cronologicamente, o aspecto político e

econômico em que se deu a evolução, bem como os pressupostos

arquitetônicos que se refletiram nos espaços das habitações populares,

tanto no exterior como no Brasil. Descreve também, paralelamente, a

reformulação da política habitacional, a partir do momento em que opera

segundo princípios de descentralização do poder, passando a estimular a

participação popular. Aborda tanto o contexto global, quanto o nacional. Em

seguida, é tratado o panorama de Belo Horizonte, evidenciando-se as

diretrizes metodológicas dos órgãos do Sistema Municipal de Habitação ao

promover canais de participação popular.

A segunda parte do capítulo destaca, inicialmente, a prática de

criação e produção de habitações, particularmente no Brasil, que revela

exercício acrítico de reprodução de tipologias preestabelecidas. O

questionamento deste processo deverá se contrapor aos imperativos

econômicos e políticos, cujos resultados não têm satisfeito, até então, aos
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agentes promotores da Política Municipal de Habitação, aos arquitetos e

também aos moradores. Em seguida, é feita avaliação da necessidade de

revisão dos espaços internos das habitações, a fim de que possam se

adequar aos novos modos de vida de seus moradores. Por fim, é destacado

o problema das modificações, efetuadas pelos moradores nas habitações, a

fim de adequá-las às suas necessidades, evidenciando a necessidade de

investigação, a partir das hipóteses do autor.

O capítulo 3 destaca, inicialmente, a insatisfação pessoal do

pesquisador com as modificações efetuadas pelos moradores de conjuntos

habitacionais para população de baixa renda, com base na sua experiência

em projeto de Arquitetura e Urbanismo sobre o tema em questão. Em

seguida, a fim de situar o leitor quanto à produção de habitações populares,

por parte da Urbel, a partir do processo de descentralização da política

habitacional, descreve algumas análises sobre as tipologias utilizadas.

Discutidas criticamente, as análises destacarão alguns aspectos políticos e

econômicos envolvidos no processo de criação e produção das habitações.

Em seguida, relaciona as razões que definiram o conjunto

Esperança produzido pela Urbel,  como objeto do “Estudo de Caso”,

prosseguindo com a apresentação do mesmo. Por fim, descreve a

metodologia aplicada na pesquisa de campo, destacando o roteiro e os

procedimentos metodológicos aplicados no processo de desenvolvimento

da investigação levada a efeito.

O capítulo 4 se dedica inicialmente à descrição dos dados

levantados na pesquisa, classificados como Variantes de Modificação. Em

seguida, são feitas as discussões e análises das Variantes, revelando as

conseqüências das modificações. As análises se apóiam, sobretudo, numa

interpretação, com ênfase nas conseqüências positivas e negativas para a

habitação. Foram também considerados os aspectos quantitativos, que

evidenciam a importância de cada Variante de Modificação, na medida em

que revelam sua recorrência nas unidades habitacionais pesquisadas. Por

fim é feita análise de cada Variante, a fim de se estabelecer relação destas
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com os pressupostos do arquiteto, autor do projeto, e com as diretrizes

estabelecidas pela política habitacional do município, revelando as

responsabilidades que cada um dos agentes tem no processo.

O capítulo 5 apresenta as conclusões e recomendações para

futuras pesquisas.   

Para finalizar, são apresentadas as referências bibliográficas e os

sites consultados.

Em anexo, são apresentados os levantamentos físicos  das

plantas das habitações pesquisadas, contendo o lay out e as modificações

feitas pelos moradores.
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2-  A FORMAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS

A primeira parte deste capítulo descreve historicamente a evolução

das habitações populares e, em alguns momentos, se estende ao contexto

da urbanização.  Não é nosso objetivo fazer varredura minuciosa de todas as

propostas atinentes ao tema, mas, sobretudo, de algumas que possam

revelar o panorama histórico, bem como os fatos relevantes e manifestos

que conduziram o processo evolutivo do conceito de morar. Especial atenção

é dada à reformulação da política habitacional, no contexto mundial, no

Brasil, e, particularmente, em Belo Horizonte. Destaca-se o período em que

passará a atuar segundo princípios de descentralização do poder de

provisão de moradias, até então concentrado nas mãos do Estado. Os

reflexos do processo – histórico, político e econômico - evolutivo serão

evidentes nas tipologias propostas para as habitações contemporâneas

para população de baixa renda.

A segunda parte descreve a prática de criação e reprodução das

habitações, particularmente no Brasil. Destaca a necessidade de revisão da

maneira como as propostas arquetípicas são reproduzidas pelos agentes

gestores da política habitacional e aceitas acriticamente pelos arquitetos.

Reproduzidas como alternativa para minimizar o problema do déficit

habitacional, prioriza a quantidade em detrimento da qualidade, gerando

espaços, internos e externos excessivamente reduzidos, e programa de

necessidades, igualmente restritos. As tipologias agregam grandes

contingentes de moradores, procedentes das mais variadas origens.

Atividades e modos de vida diferenciados não interferem nas proposições,

que resultam em modelo único. Como conseqüência, a prática acaba por

compelir os moradores a efetuarem diversas modificações nas unidades

habitacionais, a fim de tentar adequá-las às suas necessidades básicas,

que, via de regra, vão além das preestabelecidas condições mínimas de

sobrevivência.
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2.1. A formação dos assentamentos habitacionais no contexto global

A partir da formação das primeiras propostas para habitação

popular, já podemos identificar os procedimentos e pressupostos

econômicos que gerarão os problemas que remetem à nossa realidade

contemporânea. Na primeira era da Revolução Industrial, surgem, na

Inglaterra, as casas em fita, construídas com o propósito de atender aos

moradores provenientes do campo, que buscavam nas cidades industriais

emergentes a possibilidade de trabalhar como operários nas indústrias.

Nesse momento, são  grandes as transformações1 pelas quais passarão as

cidades, e  o aumento da população urbana irá configurar  a necessidade

cada vez maior de empreendimentos imobiliários, sobretudo no setor das

habitações populares. O tema até então é novo para as autoridades

públicas. As dificuldades enfrentadas pelos governos, no gerenciamento  da

criação e produção de habitações populares, são evidenciadas desde o séc.

XVIII. Na Inglaterra, por exemplo, as autoridades permitem que grupos

ingleses privados, Jerry Builders2, assumam o controle das construções das

moradias, com finalidade puramente especulativa. O resultado será as

construções repetidas infinitamente, priorizando economia de escala, e sem

as condições mínimas de conforto e higiene sanitária. Quadro conflituoso de

interesses ambíguos, que coloca de um lado as necessidades dos

moradores e, de outro, os interesses dos empreendedores, e que dará

origem às  primeiras crises nas construções dos alojamentos. As crises se

estenderão ao longo da história, perpetuando uma tendência de

continuidade dos pressupostos políticos e econômicos, que serão

determinantes na configuração dos resultados obtidos na produção atual

                                                
1 A Revolução Industrial provocou  profundas mudanças na composição do grupo familiar, instaurando
um novo modo de vida metropolitano nos séculos 18 e 19. Os modos de produção anterior, baseados na
mão de obra da família extensa, serão agora substituídos pelo Patrão e Operário. Caracteriza-se a aceitação
da família nuclear como modelo familiar moderno e, determina-se novas formas de agenciamento dos
espaços das habitações, com influências marcantes nos modos de pensar tais habitações até os dias de
hoje.

2 BENÉVOLO, 1976. p.71.
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das habitações populares, principalmente nos países em que o déficit

habitacional atinge níveis alarmantes.

 Os inevitáveis conflitos entre os moradores e os empreendedores

levam as autoridades a tomarem consciência da necessidade de intervir no

processo de criação e produção das habitações populares. Estabelecem-se

leis urbanísticas de aproveitamento do solo, diretrizes para as construções e

leis sanitárias, buscando garantir certos requisitos mínimos de distribuição

espacial e higiene. O processo de disciplinarização das iniciativas para as

construções populares não acontecerá de forma programada. As

autoridades públicas tampouco assumirão, de forma sistemática e,

sobretudo na questão da moradia, o controle dos mecanismos que

permitiriam  as melhorias a serem alcançadas. Não obstante as iniciativas

para minimização dos problemas, permanecerão os modos de produção

capitalista das habitações populares, incentivados pela continuidade da

atuação passiva do Estado. Na segunda metade do séc. XIX, reformadores e

higienistas realizarão proposições3 que darão origem às primeiras

experiências técnicas e jurídicas, visando melhorias para as moradias e

abrindo caminho para a reorganização das cidades européias, dando origem

à formação da urbanística moderna.

Nesse período, as discussões entre as relações da indústria com

a sociedade serão caracterizadas por postura crítica, que refletirá importante

momento na história da formação das habitações populares. Há evolução

em direção à tomada de consciência nos aspectos humano e social, que

questionará a cidade industrial moderna e suas habitações, que não

abarcam as condições mínimas de sobrevivência e que continuam

subsidiadas, em sua grande maioria, pelas iniciativas privadas.

As propostas, já do início do séc. XIX, tanto na Europa quanto na

América, na busca por uma cidade ideal e aquecidas pelas discussões,

farão surgir modelos que influenciarão arquitetos que serão protagonistas

                                                
3 As atenções voltam-se para a correção da insuficiência de esgotos e aquedutos, manutenção das
instalações urbanas, execução de obras públicas – estradas, ruas, ferrovias, etc. (BENÉVOLO, 1976. p.
91)
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do movimento moderno, como Wright e Corbusier. Nos deixarão como

legado a base de incentivo para as habitações e instituições urbanísticas até

nossos dias, articuladas pelos valores humanos e sociais.

O inicio do século XX marca o período em que se desenvolverá um

processo que provocará grandes transformações nos conceitos de

habitação. Sugestões técnicas e científicas, advindas da indústria, serão

traduzidas para a arquitetura, propondo nova forma de ordenação do espaço

e nova linguagem radical, rompendo com o tradicional, e instaurando as

bases do Racionalismo e do Funcionalismo.

As polêmicas em torno das discussões sobre as melhores

formas de produção, na construção das habitações populares, colocarão

lado a lado arquitetos defensores de propostas opostas: os que estimularão

uma produção seriada e os que valorizarão a produção individualizada. Os

processos de estandardização,  cujas tendências se opõem à arquitetura de

estilo, em favor de uma nova arquitetura, racionalista, ligada à estética da

máquina, serão defendidos por um alguns arquitetos, entre os quais H.

Muthesius. Outros arquitetos postularão em favor de uma habilidade manual,

propondo uma arquitetura popular ligada à imediatez expressiva e simbólica

de sentimentos 4, como Henry van de Velde, Peter Behrens, etc. Haverá

também aqueles que, como Poelzig, Walter Gropius, verão o

desenvolvimento da arquitetura como  “fermentação”5 entre as tendências.

As discussões que se formam em torno da antítese

estandardização – individualização, dividindo as opiniões de arquitetos, não

estão no eixo das nossas atenções. Para nós, o que importa são os

desdobramentos de tais discussões em torno da questão habitacional.

 Resultarão em conceitos, advindos de uma postura crítica e reflexiva

dos arquitetos da época, e que,  infelizmente, não têm servido de exemplo

para a grande maioria dos arquitetos contemporâneos, envolvidos com a

criação e a produção de habitação para população de baixa renda. Os

                                                
4   FIZ, 1974. p.16.
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conceitos desenvolvidos abarcam princípios de unicidade nas produções em

série para as habitações populares. Também buscam dimensões normais,

como principio básico para todos os projetos e condições de adaptabilidade,

que permitam a individualização das células habitacionais pelas mudanças

de forma, material e cor. Observe-se que, no início do século XX, já eram

discutidas alternativas, visando minimizar os problemas existentes, com

melhor qualificação dos espaços das habitações. A perda da postura crítica

e reflexiva pode ser percebida na produção das habitações populares

contemporâneas. Percebe-se estagnação das alternativas a serem

propostas, perpetuando os problemas com os espaços da habitação. As

transformações pelas quais passou a sociedade ao longo dos anos

aumentaram ainda mais as deficiências dos espaços. As deficiências

representam motivo de grande insatisfação entre os moradores das

habitações atuais, compelindo-os a efetuarem tantas modificações nos

espaços internos e até nas áreas externas.

Em 1910, Gropius explicita, num manifesto, alguns princípios,

propondo uma arquitetura  dentro dos propósitos da Werkbund6, de

unificação da arte e técnica, que relaciona o trabalho artístico do arquiteto ao

econômico do empresário. Cada habitação ganha caráter de obra genuína,

mas que não pretende acentuar a individualidade de cada uma. Por meio da

união, repete formas e dimensões reconhecidas como boas, baratas, de

bom gosto e que toma em consideração desejos e necessidades individuais

de cada proprietário. Este processo aproveita as vantagens econômicas da

produção em série, na qual a união das partes produzidas pelas indústrias

possibilita arranjos que resultam em espaços e programas diferenciados.

Os manifestos e as proposições7 irão pela primeira vez tratar o

problema da habitação popular como núcleo de reflexão e investigação.

Surgirão respostas inovadoras de tipologias, estabelecendo áreas mínimas

                                                                                                                                              
5 Busca conciliar as tendências românico-idealistas e as prático-objetivas, aplicadas à evolução
arquitetônica. ( FIZ, 1974. p.25-33)
6 FIZ, 1974. p.33-34.

7 CONRADS,1973. Tratará dos programas e manifestos da arquitetura do século XX.
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de habitabilidade interior, princípios de produção em serie e pré fabricação

que possibilite flexibilidade. As reflexões revelarão preocupações sociais e

humanas, a serem refletidas nos espaços das habitações, como podem ser

observadas no manifesto escrito por Gropius, em 1924:

A maioria dos cidadãos de um país possui hábitos uniformes de viver e de
morar; [...]. Todavia deve-se evitar o perigo de uma padronização
demasiadamente rígida [...] e as casas devem ser projetadas de modo a levar
em consideração as necessidades individuais, derivadas do tamanho da
família e da profissão do chefe da família, assegurando sua flexibilidade.
Deve-se, portanto, padronizar e produzir em serie não a casa inteira, mas
suas partes, de modo que formem, com suas combinações, vários tipos de
casa.8

Ainda que não tenha trabalhado no conceito de produção de

massa que a arte e a indústria possibilitaram, as habitações projetadas por

Frank Lloyd Wright influenciaram os protagonistas modernistas. Verifica-se,

entre fins do séc. XIX e início do séc. XX, nos seus manifestos e, sobretudo,

nos seus projetos para  residências, tendências protorracionalistas

anteriores às européias. Elimina o detalhe excessivo e, ainda que

desenvolva uma arquitetura livre de normas, operada com liberdade formal e

espaços fluidos e abertos, entre as distintas zonas de habitação, adere ao

espírito racionalista das máquinas. Talvez o grande legado do seu trabalho

tenha sido a produção de uma arquitetura orgânica, com valores livres de

regras estéticas, buscando respeitar a individualidade de cada morador. Os

positivos reflexos da origem desta consciência estarão caracterizados em

proposições modernistas posteriores, para habitação em massa, como

poderemos perceber, por exemplo, nos projetos de Le Corbusier.

A situação de emergência do primeiro pós-guerra agrava o déficit

de moradias, e a situação demandará novas técnicas, que se desenvolverão

a partir de experiências e tentativas, orientadas para o problema da

                                                                                                                                              

8 BENÉVOLO, 1976. p. 496.
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habitação e da cidade. Os experimentos marcarão um período em que se

percebe, pela primeira vez, reflexão efetiva sobre o espaço da habitação9.

Corbusier propõe os princípios reguladores para construção em

série, ainda que permanecesse a polêmica a respeito da estandardização.

Permanecerá a opção pelo uso de tipologias e de princípios normativos,

também defendidos por Gropius, estabelecidos como condição básica para

produção máxima, com custo mínimo. Ficará também implícito o princípio de

flexibilidade, que dará continuidade a estudos de Gropius, que propõe

modulação num sistema de pré-fabricação10. Iniciará com a pré-fabricação

de elementos construtivos e, posteriormente, com a produção industrializada

de casas pré-fabricadas.

Os pressupostos que defendiam o uso das tipologias iam muito

além da reprodução acrítica de modelos únicos. Segundo Corbusier, esta

prática precisa antes de tudo esgotar as possibilidades, a partir de

investigação nas estruturas sociológicas, econômicas, técnicas e formais da

construção. A investigação permitirá formular tipos em conformidade com as

necessidades humanas, sem perder as vantagens da produção em série. É

este importante momento no processo evolutivo das habitações populares,

no qual percebemos a introdução do aspecto sociológico na questão da

moradia.

O processo de reflexão estimulará grande número de arquitetos,

em vários países da Europa, a buscar, nas próprias experiências, o desejo

de encontrar soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Se,

antes da guerra,  as casas satisfaziam as justificadas exigências mínimas,

agora, no primeiro pós-guerra, os novos pressupostos serão mais

abrangentes.

                                                
9 Marcelo Tramontano propõe que a reflexão aconteceu a partir do projeto da casa Citrohan, realizado por
Le Corbusier em 1920, somando à flexibilidade, anteriormente proposta na Casa Dominó,  arranjo
espacial e articulação entre os cômodos, totalmente inovadores. Habitação moderna: a construção de um
conceito. 1993. p. 63.

10 LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 1977. p. 159.
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 Em 1928, será organizado um Congresso Internacional de

Arquitetura Moderna – CIAM -, introduzindo novos conceitos que irão interferir

na qualidade das habitações de massa. Além do atendimento das

demandas quantitativas, as habitações deverão atender às massas com o

mínimo nível de vida. A célula individual da habitação será criada e produzida

em conformidade com os princípios da concepção moderna de vida. O

conjunto das células individuais, que conforma os assentamentos

habitacionais, estabelecerá relações de habitação, trabalho e lazer com o

espaço urbano, revelando e definindo as novas tarefas do urbanismo.

Está introduzida na urbanística a função de morar, trabalhar e

recrear. Os fundamentos influenciarão diretamente na implantação e na

configuração  dos assentamentos habitacionais, quando passarão a ser

tratados em relação ao contexto dos bairros e das cidades. No Brasil, os

assentamentos habitacionais, construídos a partir da década de trinta, os

Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAP’s -, serão concebidos dentro

dos novos conceitos.

Nas décadas de 50 e 60, as habitações de massa ainda estarão

pautadas nos princípios da arquitetura racionalista. Referência especial deve

ser feita às unidades de habitação projetadas por Le Corbusier e

consideradas um dos edifícios mais significativos desta época. No modelo

proposto, o arquiteto confirma os fundamentos da sua arquitetura e das suas

proposições urbanísticas. A concepção dos edifícios incorporará teto-jardim,

pilotis, apartamentos duplex, equipamentos coletivos, ruas internas. Era

pensado como edifício residencial, com uma série de serviços próprios que

o faziam totalmente independente. Edifício-cidade, no qual a arquitetura e o

urbanismo se resolviam como única peça independente. Sua importância foi

tamanha que, ao longo dos anos 50 e 60, será repetido  amplamente em

todo o mundo.

O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho -,

projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro, evidencia,

segundo observa Bonduki (1998, p.170), os princípios criados por Corbusier:
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ruas internas livres, apartamentos duplex, pilotis inovando na criação de uma

nova relação paisagem-espaço construído.

No segundo pós-guerra, a necessidade imediata de um número

elevado de habitações talvez tenha levado as propostas modernistas a

perderem o seu conteúdo maior, de valor humano e social. A produção

repetidamente rígida e a perda dos valores intrínsecos de qualidade do

espaço interno levarão à insatisfação, à crítica e à revisão dos princípios dos

modelos modernistas.

O período entre-guerras foi marcado por noções de técnica,

racionalidade, progresso, que consideravam o homem como um ser

universalizante. O Modulor11, de Le Corbusier, corporificava o homem como

máquina perfeita, com medidas e proporções programadas, que

demandaram espaços igualmente perfeitos, ideais e maquinizados, os

quais resultaram nas proposições das casas como máquinas de morar12. A

perspectiva de um humanismo existencialista do pós-guerra, por outro lado,

passa a legitimar nova verdade na arquitetura, com posturas ligadas a

noções que lidam com valores absolutamente subjetivos. O universo

pessoal de cada indivíduo, sua intimidade e identidade, serão efetivamente

consideradas. Um exemplo que elucida bem o radicalismo das críticas, em

favor de nova orientação fenomenológica, é a demolição, em 1972, do

conjunto residencial Pruitt-Ignoe en St. Louis. Projetado por Minoru Yamazaki,

em 1952-1955, dentro dos princípios modernistas, foi demolido sob a

justificativa de estimular a marginalidade, comprometendo a qualidade de

vida dos moradores e contrariando todos os pressupostos que orientaram a

sua concepção.

A partir dos anos setenta teremos, portanto, rejeição ao modelo

modernista, sobretudo quando reflexos econômicos resultam em prejuízo da

perda dos valores humanos e sociais. Os reflexos podem ser verificados no

                                                
11 O modulor é um aparato de medida fundado na estatura humana e na matemática. Le Corbusier.
Ensayo sobre uma medida armonica a la escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a
la mecanica. 1953. p.195.
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Brasil, durante a produção dos IAP’s, que também passam a ser duramente

criticados.

Nesse período, o novo contexto da economia globalizada agrava as questões

sociais e os problemas urbanos mundiais, reduzindo progressivamente o

poder dos Estados Nacionais na provisão de moradias. Os Estados perdem

a capacidade de dar resposta eficiente, a partir dos modelos de referência da

política habitacional vigentes, na resolução dos problemas da habitação.

No final da década de 70, realiza-se em Vancouver a primeira

Conferência sobre Assentamentos Humanos das Nações Unidas,

resultando na criação da Agência Habitat. Objetiva inicialmente prover de

moradia famílias vítimas de situações de guerra e emergenciais, bem como

cooperar com as políticas estatais de produção de moradias. Na medida em

que se agravam os problemas sociais e urbanos, ao longo dos 20 anos

correntes, a Agência Habitat redefine os planos e programas de ação.

Passa a atuar de maneira geral nos programas e projetos urbanos e, de

maneira específica, volta-se para a promoção do fortalecimento da gestão

municipal e do desenvolvimento local. O poder local passará, então, a ser

reconhecido, juntamente com o poder dos Estados Nacionais e dos

cidadãos, como nova ordem, capaz de enfrentar os problemas urbanos

como a pobreza, a exclusão social e a degradação ambiental. A

implementação da Agência Habitat se fará agora dentro da nova ordem,

estabelecendo relações com as cidades na definição de programas e

projetos de cooperação.

Na década de 90, a Agência Habitat, adotada na Conferência das

Nações Unidas sobre assentamento Humanos – Habitat II -, estabelecerá

um conjunto de princípios, metas, compromissos e um plano global de ação,

voltado para a melhoria dos assentamentos humanos a serem

empreendidos ao longo das duas primeiras décadas do novo milênio. A

estratégia adotada será o princípio da parceria e da participação. Ainda que

as causas estruturais dos problemas urbanos se encontrem nos planos

                                                                                                                                              
12 A casa, produzida industrialmente, estandardizada, concebida e equipada com rigor científico e precisão
do seriamento mecânico. LE CORBUSIER, 1977. (Prefácio XXV).
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nacionais e internacional, o enfrentamento dos problemas acontecerá a

partir da ação das autoridades locais e do estabelecimento de parcerias em

todos os níveis de governo com os diversos setores: com o setor privado, o

setor das cooperativas, das organizações não governamentais e

comunitárias, dos trabalhadores, empresários e da sociedade civil em geral.

A parceria será adotada como um dos princípios, para alcançar as metas de

assegurar habitação adequada para todos, e estará, portanto,  associada ao

princípio de participação popular.

Não obstante todos os princípios e metas, de lá para cá, muito

pouco se inovou do ponto de vista das moradias e dos assentamentos

habitacionais. A maioria das habitações populares contemporâneas

reproduzem arranjos espaciais, provenientes dos moldes burgueses

franceses, ou das propostas modernas do primeiro pós-guerra. No caso da

influência das habitações burguesas do século XIX, predominam as

partições em espaços de rejeição – quartos de empregados, banheiros e

cozinhas - localizados nos fundos das moradias, com o propósito de separar

empregados dos patrões; espaços de intimidade – quartos de dormir do

proprietário e da sua família -; e os espaços de prestígio - salas e vestíbulos

-, que correspondem à face pública da habitação. Caracteriza-se assim a

tripartição burguesa em social, íntima e serviço13. No caso da influência das

habitações modernas, a tripartição burguesa do século XIX dá lugar à

bipartição, centrada nos modos de vida da família “moderna”: zonas de uso

diurno e zonas de uso noturno14. A cozinha foi trazida do fundo da casa para

integrar-se à sala de estar, tornando-se o espaço privilegiado – núcleo - do

convívio entre os membros da família nuclear. Continuam os esforços para

se obter o máximo aproveitamento dos mínimos espaços. Espaços que

durante o dia funcionam como sala, por exemplo, transformam-se em

quartos, à noite.

                                                
13 TRAMONTANO, Marcelo. Habitações, metrópoles e modos de vida: por uma reflexão sobre o espaço
doméstico contemporâneo. 1997. p. 5.

14 TRAMONTANO, Marcelo. Espaços domésticos flexíveis: notas sobre a produção da primeira geração
de modernistas brasileiros. 1993. p. 8.
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 Atualmente, entretanto, alguns arquitetos europeus e americanos

como Frédeéric Borel, Renzo Piano, Jean Dubus e Jean-Pierre Lott,

Dominique Perrault e Yann Brunel15, começam a destacar-se no campo da

habitação social. Propõem espaços que não reproduzem configuração

espacial e dimensionamentos preestabelecidos. Ainda que se tratem de

contextos sociais, culturais, políticos e econômicos muito específicos,

cumpre destacar o legado de uma produção comprometida com a qualidade

dos espaços da habitação. Exemplo a ser referenciado seria a obra do

arquiteto francês Jean Nouvel, que, nos projetos para habitação social, vem

adotando postura de contrariar a idéia de espaço mínimo. Algumas das

obras a serem destacadas seriam Opération Hermet Biron, Némausus 1 e

Résidence Christophe Colomb16. O uso criativo de materiais econômicos e

de alternativas tecnológicas reduz o custo final da obra, permitindo aplicar a

economia obtida no aumento do dimensionamento dos espaços internos

das habitações. Há que se destacar um princípio que reverte a economia

obtida na produção de determinadas unidades habitacionais, em favor do

aumento da área das próprias unidades. Nos países que enfrentam déficits

habitacionais em proporções alarmantes, uma eventual economia obtida é

revertida para a construção de novas unidades habitacionais, não

contribuindo para o aumento da qualidade dos espaços, mas para o

aumento da quantidade das habitações. É a prevalência do atendimento das

demandas quantitativas sobre as qualitativas.

2.2. A formação dos assentamentos habitacionais no Brasil

Segundo Reis Filho (1994, p. 5 ), o conceito de habitação popular,

à época dos escravos, não é de fácil aplicação no Brasil. Não possuíam

propriedade, mas, pelo contrário, eram propriedade. Não se fazia referência à

                                                                                                                                              

15 Sobre alguns destes arquitetos e suas obras ver Sperling, David Moreno. Habitação Social Francesa:
evolução recente e propostas atuais. 1997.

16 SPERLING, David Moreno. Habitação social na obra de Jean Nouvel. 1996.
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casa e sim à senzala. Ao longo do séc. XVIII, o quadro urbano brasileiro era

muito reduzido, destacando-se apenas algumas capitais, nas quais se

desenvolvia alguma atividade de comércio ou havia locais de mineração. As

populações se instalavam em edifícios adaptados para habitações coletivas

– cortiços - ou pequenas vilas, com sérios problemas sanitários. O reflexo

das construções na paisagem urbana de algumas cidades de origem

mineradora pode ser visto ainda hoje, como, por exemplo, em Nova Lima.

Vários assentamentos de habitações geminadas, inspirados nas casas em

fita inglesas, foram edificados, com o objetivo de atender aos funcionários da

Mineração Morro Velho S.A.  Essas habitações, segundo os mineiros,

estimulavam a promiscuidade. Não possuíam condições mínimas de

higiene e o programa, reduzido, muitas vezes não atendia às necessidades

básicas dos moradores ( FIG. 1).

Até meados do séc. XIX, o quadro é relativamente estável, com

população urbana reduzida e pouca atenção dada ao conceito de habitação

de massa. Mas, a partir daí e, principalmente, após a abolição da escravidão

em 1888 e proclamação da República em 1889, instala-se novo cenário no

panorama brasileiro. A um crescimento explosivo dos bairros e das cidades

corresponderá o desencadeamento de uma crise habitacional, agravando os

problemas sanitários e dando origem às reformas urbanísticas em fins do

séc. XIX.
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FIGURA 1
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São notórias as influências européias, no processo de formação

das habitações populares no Brasil, quando os fatos se repetem

historicamente.

Começam com a deterioração das condições de vida das cidades,

provocada pelo afluxo de trabalhadores, passando pela carência de

habitações populares para absorver a crescente demanda, e a posterior

atuação passiva do governo, revelando ineficiência em lidar com o novo

tema. As leis de livre negociação, possibilitadas pelo novo regime,

estabelecem um mercado imobiliário, cujas bases se assentam sobre

atividade empresarial do tipo capitalista. A ambigüidade de interesses entre

os moradores das habitações populares e os empreendedores –

especuladores provocará as primeiras crises habitacionais.

Surgirão muitos tipos de habitação como estalagens, cortiços,

habitações operárias de construção imediata e precária, alojamentos - hotel

cortiço -, casas cômodo - prédios de sobrado, convertidos em cortiço -, casas

de dormida, casas de cômodos e, por fim, o cortiço-pátio. Este último será

caracterizado como o tipo de habitação popular mais comum à época, por

ser considerado investimento extremamente rentável, uma vez que

funcionava com intenso aproveitamento do solo, economia de materiais,

materiais de péssima qualidade e inexistência de custos de manutenção. As

imposições econômicas já se evidenciavam desde os primórdios da

formação dos assentamentos habitacionais no Brasil, estimulando o

adensamento e a utilização de materiais de qualidade inferior, às custas do

comprometimento da qualidade dos espaços das habitações.

O quadro de crises instalado levará o Estado a intervir nas

propostas para as habitações populares, tendo como foco central a

salubridade das moradias. O que se percebe, entretanto, é uma intervenção

ainda inoperante, em que o Estado reluta em intervir na esfera privada,

dando inclusive regalias fiscais como incentivo às suas iniciativas. Em fins

do séc. XIX e primeiros decênios do séc. XX, o Estado não tratará a questão

social vinculada  a uma política habitacional, talvez por ainda entender,
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conforme afirma Bonduki (1998, p. 71), o problema social mais como caso

de polícia. Com a inconsistência de uma política habitacional, a reduzida

produção das moradias neste período, por parte do Estado, se constituirá

mais numa manobra de fortalecimento político, que na tentativa efetiva de

redução dos problemas das habitações.

Na medida em que as habitações serão produzidas pelo setor

privado, a fase será caracterizada por produção rentista. De um lado estarão

os interesses dos moradores e, de outro, os interesses dos proprietários,

propiciando o surgimento de várias modalidades de moradia para aluguel.

Os princípios de uma produção seriada, muito caros aos propósitos de uma

produção que busca economia de escala, serão, portanto, generalização da

produção rentista. Serão produzidos diversos sobrados geminados.

Grande número de experiências também poderá ser verificado nas

vilas operárias, sob a forma de pequenas moradias, produzidas em série,

cujas plantas reproduzem as propostas de “casinha mínima” 17. Serão bem

aceitas pelas autoridades públicas e pelos higienistas, e tratadas como a

melhor solução de habitação salubre, para combater a escassez de moradia

urbana, agravada pela expansão industrial. No período, surgirão também

propostas pioneiras de conjunto habitacional horizontal, de casas isoladas,

adotando modelos que se aproximam dos usados nas plantas das vilas.

Estas propostas, entretanto, não foram construídas, uma vez que não

exploravam a capacidade máxima de adensamento do terreno.

Na Republica Velha, portanto, as propostas de moradias,

promovidas pelo setor público, foram praticamente inexistentes e orientadas

pelos interesses econômicos (FIG. 2). O modo de produção capitalista

estabeleceu o adensamento das habitações, reproduzidas em série, cujos

reflexos são evidentes na produção contemporânea de habitações para

população de baixa renda.

                                                
17 BONDUKI, 1998. p.54.
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FIGURA 2
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O Estado Novo –1930/1945- se constitui num período de extrema

importância na formação de nova cultura de morar. Será baseada na busca

pela melhoria da qualidade de vida, que só poderá ser alcançada pelo

trabalhador que tiver o espaço privilegiado da família e do lar 18, ou seja, a

sua casa própria. Até então, a grande maioria vive em casas de aluguel,

reflexo dos modos de produção do período anterior, pagando mensalidades

que absorvem grande parte do salário. As preocupações sanitárias,

referentes às reformas urbanísticas do fim do séc. anterior, já não são mais

tema principal, e a questão sobre as habitações de massa para a classe

operária abre nova fase de reflexão. Será marcada pelas influências da

vanguarda modernista, quando arquitetos europeus se reúnem no CIAM19 de

1929, para discutir as habitações para o mínimo nível de vida.

O Estado assume a responsabilidade pelo enfrentamento do

problema habitacional. Passa a intervir na produção das moradias, ainda

que no início de um processo que se verificará em escala ascendente ao

longo dos anos seguintes, provocando grandes transformações no setor

habitacional. A política habitacional caracterizará a moradia como questão

social e a aquisição da casa própria como objetivo principal. Os rigores das

Posturas Municipais serão revistos, a fim de atender aos modernos

progressos técnicos e aos interesses da coletividade, em favor de uma

necessária produção em massa de habitação. Os modelos de habitação a

serem adotados priorizarão o barateamento do custo de produção, sem

contudo comprometer as condições de conforto e higiene para os

moradores, tomadas como condições mínimas de habitabilidade. Se esta

proposta não se reflete em resultados práticos na atualidade, podemos pelo

menos percebê-la no discurso da produção contemporânea, que continua

tentando produzir habitações com baixo custo, sem prejuízo da qualidade

dos espaços da habitação.

                                                
18 Idem. p.88.

19 O segundo CIAM, realizado em Frankfurt, abordou a necessidade de redução dos custos da moradia,
para viabilizar seu acesso à maioria dos trabalhadores.
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 Os novos modelos serão baseados nos auto-empreendimentos

da casa própria, e terão os IAP’s 20  e a Fundação da Casa Popular  - FCP -

como os primeiros órgãos federais que atuarão, dando suporte à produção

da habitação social. Ainda que entre os dois órgãos citados a FCP é que

teria sido encarregada de enfrentar especificamente a questão habitacional,

será o IAP que trará as maiores contribuições, tanto do ponto de vista

quantitativo quanto qualitativo. Definirá novos arranjos para assentamento

das tipologias, introduzindo tendências urbanísticas inovadoras.

Inicialmente, os IAP’s adotaram casas unifamiliares no cento do

lote, com recuos laterais e frontais, contrariando as tendências dos

promíscuos cortiços. Apesar de o modelo utilizado inicialmente ser

considerado impróprio a uma desejável economia de escala, buscava-se

prioritariamente a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Entretanto,

prevalecerão os imperativos econômicos, que estabeleciam construção com

custo mínimo, justificando o predomínio de moradia, em edifícios coletivos,

para os associados. Haverá busca pelo melhor aproveitamento dos recursos

a serem disponibilizados, com a padronização dos materiais de construção,

reprodução em série e industrialização. Foram grandes as contribuições

desses modelos, que aplicaram os pressupostos da vanguarda modernista

no equacionamento da produção das moradias de massa no Brasil. Apesar

disto, nos anos 40, a moradia modelar ainda continuará sendo a casa

unifamiliar isolada, mais ligada às propostas das casas das periferias,

possibilitadas pelos baixos custos dos lotes, e mais distantes das

propostas modernistas.

No período de pós-guerra, a crise habitacional atinge o seu ponto

máximo, provocada, naturalmente, pelo fim da guerra, e agravada  pela Lei

do Inquilinato21, que congela o valor dos aluguéis, desestimulando a

construção de habitações. Ainda assim, a produção de habitação popular de

massa no período, gerida pelos IAP’s e FCP’s, não pode ser

                                                
20 Na verdade, os IAP’s não eram órgãos de habitação, mas de aposentadoria e pensões. Ainda assim, as
instituições providenciarias foram designadas, pelo Estado, para enfrentar o problema.
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desconsiderada, estabelecendo grande número de soluções e tipologias

adotadas. Seguirão padrões conservadores, sugeridos pelos higienistas,

para uma moradia sadia, com casas unifamiliares térreas, situadas em

loteamentos convencionais. Outros modelos adotados serão os sobrados

geminados, também implantados em loteamentos convencionais. A maior

parte, entretanto, será constituída pelos blocos laminares de apartamentos,

os quais, via de regra, serão tratados como habitações mínimas.

Nos anos 40 e 50, apesar da preferência pela residência

unifamiliar isolada, pressupostos modernistas serão aplicados na produção

dos assentamentos habitacionais de massa. Serão adotados programas

inovadores, em que edifícios de moradia com apartamento duplex, teto-

jardim, pilotis, serão associados a equipamentos sociais e recreativos,

áreas verdes e de lazer, etc. Apesar da consciência do governo de que a

solução dos problemas da habitação social não poderia se restringir

somente à construção de casas, a falta de uma política habitacional

consistente, a partir de 1945, levará à perda do valor inovador e portador de

esperança dos pressupostos modernistas. Novos valores são assumidos,

com significado estritamente econômico, destituído de razões sociais,

levando tais modelos a perderem parte dos conteúdos modernistas,

sofrendo com isto grande rejeição.

Os pressupostos econômicos influenciaram diretamente a

produção quantitativa e qualitativa dos espaços da habitação. As áreas dos

espaços internos serão reduzidas, alimentadas pelas influências das

proposições modernistas de morada mínima, desde que atendidas as

condições mínimas de habitabilidade. As propostas levarão à racionalidade

da planta, definindo exíguos espaços destinados a quarto, sala, cozinha e

banheiro, e tentando preservar as condições de conforto e higiene dos

moradores. É preciso avaliar, entretanto, até que ponto estas tentativas foram

legitimadas nos modelos de habitação construídos, sem prejuízo dos

espaços internos e, consequentemente, da qualidade de vida dos

                                                                                                                                              
21 Decreto Lei 4598/42.
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moradores. Para tal, tomamos como exemplo o Conjunto Residencial da

Lagoinha, em Belo Horizonte, construído entre as décadas de 40 e 50 pelo

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI -.

Trabalho realizado no conjunto,  Veiga (1993), propõe a

revitalização, evidenciando a degradação sob os aspectos do conforto

ambiental e da articulação dos espaços. No projeto, algumas premissas da

arquitetura moderna foram aplicadas. Estimula relações de convívio social a

partir de rica espacialidade, obtida pela disposição dos blocos, conformando

grande espaço central. Os espaços internos dos apartamentos são

definidos a partir de dimensões mínimas. Vale destacar, entretanto, até que

ponto os parâmetros mínimos adotados não comprometeram as condições

de conforto dos moradores. Originalmente, verificou-se deficiências na

ventilação de ambientes - área da cozinha não ventilada -, problemas de

insolação, cômodos em quantidade e dimensão insuficientes.

A análise crítica de uma das modificações empregadas pelos

moradores nos espaços internos dos apartamentos evidencia que

objetivaram suprir deficiências dos parâmetros mínimos de conforto e das

dimensões mínimas dos espaços internos. Refere-se à vedação das

varandas, com esquadria e vidro, para utilização como quartos, copa ou

extensões da sala, prejudicando os níveis de conforto após as intervenções.

O trabalho analisado propõe a retirada das esquadrias, retomando a

proposta do projeto original, como alternativa para a recuperação da

qualidade dos espaços, em condições mínimas de habitabilidade.

Paradoxalmente, foi esta solução original que compeliu o morador a fazer

tais modificações, exatamente porque o programa mínimo e os espaços

internos reduzidos não estabeleciam as condições mínimas de conforto,

praticidade e funcionalidade desejáveis. A intervenção resolveu alguns

problemas, mas gerou outros novos. A volta às condições originais

significaria apenas mudança de problemas, resolvendo os atuais e

retornando aos originais.
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Se nos anos anteriores à década de 60 o Estado ainda não tinha

sido capaz de implementar uma política de habitação social de longo

alcance, a partir de 1964 criará o Banco Nacional de Habitação – BNH -. Após

atravessar forte crise com o congelamento dos aluguéis,  a intervenção

Estatal no campo da habitação popular adquiriu o mais elevado nível de

coordenação e de sistematização até então verificado. O plano possuía

grande envergadura, assumindo o desafio da provisão de moradia e

também de desenvolvimento urbano. A meta de natureza social objetivava

prover de casa própria a grande maioria da população, por meio do

financiamento da habitação popular. A meta de natureza econômica visava

criar condições favoráveis ao desenvolvimento da indústria da construção

civil. O Governo assume a tese da construção intensiva de casas para a

venda.

Durante 22 anos, o BNH, pelo Sistema Financeiro de Habitação –

SFH -, financiou para todas as faixas de renda, pela promoção pública das

Companhias de Habitação Popular e, principalmente, pela promoção privada

da incorporação imobiliária, praticamente 25% do incremento de moradias

construídas no Brasil. Entretanto, menos de 20% deste total se destinou à

concessão de financiamento de habitação às famílias de baixa renda.

Ironicamente, num quadro de carências sociais agudas e de profundos

desníveis de renda, foram as classes de menor poder econômico que

supriram as fontes de recursos com os quais operavam o SFH. Por meio do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS22 -, acabaram por sustentar

o  financiamento das habitações para as famílias de renda mais alta.

Do ponto de vista das propostas tipológicas, o BNH esteve longe

das articulações dos IAP’s. Caracterizou-se, sobretudo, pela busca de

economia para equilibrar a questão crucial do custo dos insumos,

especialmente do terreno, da infra-estrutura e da intermediação financeira. A

necessidade de se colocar produtos compatíveis com o poder aquisitivo da

população,  resultará numa redução progressiva da área construída das

                                                
22 O FGTS é constituído pela poupança compulsória dos trabalhadores e pelo Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo, proveniente da poupança voluntária, captada por cadernetas de poupança.
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habitações e da qualidade de seus materiais de acabamento. Os

imperativos econômicos mais uma vez irão comprometer a qualidade das

habitações a serem produzidas, priorizando o atendimento de demanda

quantitativa.

As tipologias serão constituídas por unidades habitacionais de um

pavimento, ou sobrados unifamiliares, bem como blocos de apartamentos.

Serão aplicados os princípios de reprodução em série de unidades

geminadas, constituídas por espaços internos com dimensões mínimas. O

elevado custo dos terrenos, para a implantação dos empreendimentos,

implicará na tendência a um maior adensamento. Ainda assim, em alguns

assentamentos habitacionais, serão disponibilizados lotes que permitirão

área de recuo frontal e posterior mais generosa. Estas áreas permitirão

futuros acréscimos, que, via de regra, resolvem os problemas provenientes

dos programas reduzidos e dos espaços mínimos originalmente propostos.

À frente do interesse em resolver a questão da casa própria, havia,

por parte do Governo, interesses políticos e econômicos. Os verdadeiros

interesses, implícitos nas bases da criação do sistema, permanecem

enraizados na política habitacional contemporânea, e se constituem no

motivo maior do progressivo déficit qualitativo habitacional. Questiona-se que

prioridades sociais da política habitacional e da política urbana dificilmente

podem ser administradas por banco, sem ambigüidade de interesses.

Traduziu-se, equivocadamente, a visão de distribuição de recursos

financeiros como meio único para implementação de conceito de caráter

essencialmente social da política habitacional. A crítica que se faz ao BNH,

Bolaffi (1982, p. 41-43) caracteriza como falso problema, e que seria a

explicação para sua ineficiência desde os primeiros anos da sua criação.

Operou segundo interesses que eram alheios ao que deveria ser os seus

verdadeiros  objetivos.

O desmonte da estrutura operacional, comandada pelo BNH, e a

desarticulação do SFH alertaram os diversos segmentos, empenhados na

redução do déficit quantitativo habitacional, para a necessidade de
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fortalecimento dos seus esforços. Deveriam atingir resultados mais positivos

na provisão de moradias, pela complementação das ações governamentais.

A complementação será baseada na formulação e na execução de nova

política habitacional de interesse social, estabelecendo uma espécie de

parceria que compartilhe compromissos e responsabilidades com o Estado.

A ênfase ao papel do Estado como responsável único no provimento

habitacional começa a reduzir-se. Desenvolve-se novo conceito para a

aplicação da política habitacional no Brasil, paralelamente e sobre as

mesmas bases da tendência mundial. No processo de produção das

habitações, irá imperar a descentralização da responsabilidade do Estado e

a participação de novos agentes.

A partir da segunda metade da década de 80, os movimentos

sociais ganham importância e os Estados e Municípios buscarão consolidar

uma política habitacional que incorpore a tendência de descentralização, a

ser implementada pelo Governo Federal. A centralização das decisões na

alocação de recursos, via Governo Federal, tenderá a ser reduzida em favor

do fortalecimento do papel dos Estados e Municípios, na execução da

Política Habitacional.

A reformulação da política habitacional brasileira, após a extinção

do BNH, só se consolidará, de forma expressiva, no início da década de 90.

Será implementada pelo Governo Federal, procurando evitar repetir

problemas do passado e confirmando as tendências de parcerias e dos

princípios de descentralização das políticas desenvolvidas no contexto

mundial. Ainda que a descentralização fiscal venha a incrementar as receitas

dos Estados e Municípios, estas não serão suficientes para financiar os

investimentos necessários à redução dos déficits acumulados de habitação

popular. Desta forma, visando enfrentar o quadro instalado, os municípios,

pressionados pelos problemas sociais, decorrentes do crescimento urbano,

desenvolverão, com criatividade, algumas experiências. Serão destinadas a

melhorar a qualidade de vida e as condições de moradia das populações de

baixa renda. Nestas, parte dos investimentos serão custeados por
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programas federais23, que funcionam como instrumento de captação de

recursos federais.

O Projeto Moradia, criado pelo poder Executivo Federal, ainda que

já se tenha extinguido, estabeleceu princípios de descentralização que

merecem ser destacados. O projeto pressupunha a mobilização de toda a

sociedade em torno de uma proposta, na qual o Estado tinha papel

fundamental, mas não exclusivo, e a sociedade civil era determinante em

sua concretização. Nenhum dos agentes – governo, setor privado, legislativo,

judiciário, movimentos sociais, organizações não-governamentais,

universidades, agentes técnicos e entidades de classe - ficava de fora do

processo que exigia participação ampla de toda a sociedade brasileira. O

trabalho também apontava para contextualização dos modelos a serem

implantados, muito cara aos princípios de descentralização, em que as

novas propostas, em contraposição aos modelos prontos, deveriam

considerar a diversidade material e cultural na qual seriam inseridas.

A articulação das propostas priorizava a questão da moradia e

instituía um sistema de gestão e controle social, que fosse responsável pela

implementação das ações necessárias, e se daria no âmbito da

administração pública nacional, estadual, ou municipal. Os diversos agentes

descentralizados atuariam com proximidade dos problemas a serem

enfrentados. Na medida em que conhecessem as realidades regionais e

locais, poderiam buscar soluções mais baratas e coerentes com materiais e

mão-de-obra disponível. Reduziriam custos, aumentariam a participação

popular e, consequentemente, confeririam maior qualidade às habitações

produzidas. O projeto visava atender como população alvo as famílias com

renda de até três salários mínimos, evitando os erros passados pelas

distorções no atendimento em relação ao BNH. O projeto ainda propunha a

participação de agentes de retaguarda, como universidades, centros de

pesquisa e de qualificação profissional, constituindo um quadro técnico de

                                                
23 Os programas seriam o Pró Moradia, o Habitar-Brasil, cujos recursos visam atender intervenções
estruturais em vilas e favelas e o PAR – Plano de Arrendamento Residencial -, que utiliza recursos do
FGTS.
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profissionais habilitados. Seriam também desenvolvidas inovações

tecnológicas, que estabeleceriam novas possibilidades de uso de materiais,

com maior durabilidade e custos mais reduzidos, conferindo aos

empreendimentos maiores possibilidades de sucesso na superação das

dificuldades econômicas.  

O enfrentamento do déficit habitacional articulou-se por meio de

um Sistema Nacional de Habitação, constituído por um Conselho de

Desenvolvimento Urbano. Este Conselho elaborou as políticas e os

programas a serem implantados, para a criação e produção das moradias

de baixa renda, bem como para a disponibilização da aplicação dos recursos

centralizados pelos Fundos de Moradia Popular. Para captar recursos para

os fundos municipais e estaduais, agentes promotores apresentavam

projetos voltados para determinadas atividades, em conformidade com os

planos de habitação, para aprovação junto aos Conselhos. As atividades

referiam-se à organização da demanda, identificação de áreas para o

desenvolvimento de empreendimentos de moradia, elaboração de projetos e

atividades complementares no campo social, de educação, saúde, emprego,

segurança e renda.

Enfim, os programas e projetos a serem financiados eram

definidos em comum acordo entre representantes do governo e da

sociedade, que iriam compor colegiados estaduais. Desta forma, os

Estados e Municípios teriam maior flexibilidade na definição dos

procedimentos a serem adotados, em conformidade com as prioridades e

particularidades locais. Instaura-se, de forma definitiva, os princípios de

descentralização e participação a serem aplicados. Não obstante todos os

mecanismos relacionados, visando potencializar o processo participativo, na

prática, nem sempre os resultados se configuraram. Algumas políticas

municipais de habitação aplicaram programas, segundo formas de gestão,

que não abriam espaço para a participação popular. Como exemplo

poderíamos citar a gestão pública em alguns assentamentos habitacionais,

construídos pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, inclusive como
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forma de nos aproximarmos do contexto em que se desenvolve esta

pesquisa24. Nos assentamentos, os recursos do projeto Moradia foram

aplicados sem o envolvimento da participação popular.

A partir de 1986, ao longo das diversas administrações públicas

que se sucederão na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, os órgãos

especializados na provisão de moradias adotarão vários planos e

programas. A autoconstrução se constituirá numa alternativa viável para

amplas camadas da população, na qual os beneficiários poderão exercer a

sua cidadania, do começo ao fim do processo. Delineia-se definitivamente a

aplicação dos princípios citados em nível nacional e internacional, de

descentralização e participação popular, que irão caracterizar a política

Municipal de Habitação das administrações públicas posteriores à extinção

do BNH, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Diversos órgãos da Prefeitura darão apoio à implementação da

Política Municipal de Habitação  popular no desempenho de atividades

como: contatos com a população-alvo, levantamento das prioridades,

discussão das propostas de projetos técnicos, encaminhamento das

providências necessárias à legalização de áreas de ocupação não

controlada, seleção de mutuários e todas as demais atividades que

envolvam a necessidade de mobilização comunitária. O órgão promotor do

plano será designado pelo prefeito, cabendo a este agente promotor a

aquisição de terras, as atividades de urbanização, de comercialização e

apoio técnico e operacional à construção de casas populares. Também será

responsável pela captação de recursos de maior número de fontes possível

de financiamento, sejam elas internacionais, federais ou estaduais. O apoio

financeiro da Prefeitura ao Plano Habitacional se dará por intermédio da

realização de certas obras a fundo perdido ou por preços preferenciais ou,

ainda, por dotação orçamentária específica.

                                                
24 Alguns dos conjuntos habitacionais seriam Conjunto Habitacional Lagoa I, Zilá Spósito I e II,
P. Lopes / Araribá, Sr. Passos / Alvorada.
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 A partir de 1993, a administração da Frente BH Popular, sob a

administração do Prefeito Patrus Ananias, implantará o Sistema Municipal de

Habitação com o objetivo de elaborar a Política Municipal de Habitação de

Belo Horizonte. Será inicialmente formado pela Companhia Urbanizadora de

Belo Horizonte – Urbel -, Conselho Municipal de Habitação e Fundo Municipal

de Habitação Popular. Serão desenvolvidos diversos programas

habitacionais, dos quais a Urbel será o órgão responsável pela esta política

e cuidará da distribuição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação

Popular.

A criação do Sistema Municipal de Habitação permitiu a

elaboração da Política Municipal de Habitação, em vigor na atualidade, que

tem resultado na produção de moradias, em investimentos na urbanização e

desenvolvimento de programas habitacionais. Entretanto, reforma

administrativa realizada em 30 dez. 2000, sob a administração do prefeito

Célio de Castro, extinguiu as empresas públicas, criando secretarias com

administração direta. A Urbel25 é então substituída pela Secretaria Municipal

de Habitação. Na presente dissertação, a referência ao órgão gestor das

habitações se fará ora por meio da Urbel, ora da Secretaria Municipal de

Habitação, a depender de discussão que seja anterior ou posterior à reforma

administrativa.

O suporte financeiro a esta política provém do Fundo Municipal de

Habitação, que utiliza os recursos da Prefeitura, e será destinado a financiar

e implementar programas e projetos habitacionais de interesse social.

Considera-se como tais, os que atendam à população em precárias

condições de habitação, residente em área de risco, favelas e habitações

coletivas, e à população que tenha renda familiar igual ou inferior a 5 salários

mínimos.

O Conselho Municipal de Habitação será o órgão que delibera

acerca das políticas, planos e programas, para produção de moradia e de

                                                
25 A Urbel é Empresa pública, da qual a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte é detentora da maior
parte das ações, sendo o restante pertencente a particulares. Apesar da mudança administrativa, a Urbel
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seleção dos recursos a serem aplicados. A ele caberá, dentre outras

atribuições, aprovar as diretrizes e normas para gestão do Fundo Municipal

de Habitação, aprovar a liberação dos recursos, aprovar normas e valores de

remuneração dos diversos agentes envolvidos na aplicação dos recursos e,

por fim, fiscalizar e acompanhar a aplicação de tais recursos, ou seja,

acompanhar e avaliar a gestão econômica.

A Urbel, atual Secretaria Municipal de Habitação, será o órgão da

administração pública municipal encarregado da formulação e execução da

Política Municipal de Habitação, bem como da gerência dos recursos

destinados à habitação, inclusive os constantes do Fundo Municipal de

Habitação Popular. No âmbito da produção de moradias, será ainda

responsável pela aquisição e/ou regularização de imóveis, urbanização e

reurbanização de áreas, construção e recuperação de assentamentos

habitacionais ou moradias isoladas, ações emergenciais e contratação de

assessoria técnica, jurídica e urbanística. Ainda cabe a ela a implementação

de programas, decorrentes do Plano de Ação e Metas aprovado, elaborando

ou executando os projetos que delas decorrem.

A política de habitação será implantada segundo duas linhas de

atuação. A primeira, referente a assentamentos existentes, diz respeito à

promoção de transformações mais ou menos profundas num determinado

núcleo habitacional. A segunda, referente a novos assentamentos, diz

respeito a programas de produção de lotes urbanizados e de conjuntos

habitacionais. A segunda linha de atuação se destinará tanto à população a

ser removida de áreas de risco e de locais onde são executadas obras

públicas, quanto à população organizada em Movimentos pela moradia. Para

o caso dos programas de produção de assentamentos habitacionais,

consistirá na compra de gleba, no parcelamento e urbanização da mesma, e

na construção das unidades habitacionais. Quando for o caso, consistirá

também na compra de equipamentos comunitários básicos, ou na

construção das unidades habitacionais em lotes já urbanizados.

                                                                                                                                              
continua existindo, enquanto Empresa, para se sustentar administrativamente e dar suporte à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
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Os assentamentos habitacionais deverão ser implantados

segundo as seguinte diretrizes:

- que preferencialmente seu porte não ultrapasse 300 unidades;

- que sejam utilizadas, preferencialmente, áreas próximas à origem da

demanda;

- que seja obrigatória a regularização fundiária;

- que a definição do parcelamento seja acoplada à definição da tipologia

da unidade habitacional, podendo ser contemplado tanto lotes individuais

como condomínios horizontais ou verticais.

Também faz parte da atual política de habitação do município o

Programa de apoio e assessoramento técnico. Consiste, como o próprio

nome indica, no apoio às iniciativas populares, bem como no

assessoramento técnico para execução das obras, regularização

fundiária e acompanhamento pós ocupação. O trabalho de

acompanhamento técnico se traduz, por exemplo, na assessoria dada

aos futuros moradores de condomínios verticais, antes da ocupação das

unidade habitacionais. Os técnicos da Secretaria passam as noções

básicas de como viver em um condomínio, estabelecendo os direitos e

deveres dos moradores.  Com isto, garante-se a redução de conflitos

entre vizinhos e estimula-se relações produtivas e saudáveis de convívio

social.

De acordo com as diretrizes metodológicas da Política

Municipal de Habitação, procura-se promover e assegurar canais de

participação da população organizada. A participação acontece tanto nas

fases de concepção e de definição de prioridades da política, quanto na

fase de implementação dos programas e elaboração e execução dos

projetos. É fruto deste trabalho a criação do Orçamento Participativo da

Habitação, destinado a atender a demanda do movimento sem-casa. O

programa, no qual as famílias, organizadas em núcleos, discutem e
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decidem, de forma totalmente democrática, a priorização do atendimento

da Prefeitura de Belo Horizonte na construção de novas moradias,

envolve a participação popular. Esta metodologia implica que as

tomadas de decisão são de responsabilidade total dos participantes, em

acordo com os critérios estabelecidos pela Política Municipal de

Habitação.

Independente dos programas a serem adotados, a

participação dos beneficiários na concepção e elaboração dos projetos

de arquitetura e urbanismo, bem como na construção das habitações,

será mais ou menos efetiva, a depender das “Formas de Gestão”

aplicadas no gerenciamento de tais programas.

As  “Formas de Gestão” consistem em:

- Gestão Pública, em que o poder público gerencia todo o processo de

produção do programa habitacional, incluindo compra de área,

elaboração dos projetos, execução das obras e serviços e o

acompanhamento pós-ocupação. É repassado aos beneficiários o

produto final. Nessa “Forma de Gestão”, ainda que seja permitido aos

beneficiários participar da aprovação do anteprojeto de arquitetura, em

parceria com os técnicos do órgão gestor do empreendimento, a

participação é muito pouco efetiva. O Termo de Referência do Edital de

Licitação, para a contratação dos projetos de determinado assentamento

habitacional, estabelece a tipologia a ser adotada, o número de unidades

a serem implantadas, o programa de necessidades e a área total das

unidades habitacionais. As determinações deverão, evidentemente, ser

atendidas pelo arquiteto encarregado do Projeto de Arquitetura e

Urbanismo. O primeiro contato dos moradores com a proposta do

arquiteto será na apresentação de um anteprojeto, momento em que,

teoricamente, estarão fazendo as suas considerações. Ocorre que as

determinações do Termo de Referência restringem completamente as

possibilidades do projeto, minando as chances de atendimento das
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reivindicações dos moradores, as quais, via de regra, extrapolariam os

limites físicos e financeiros das habitações, estabelecidos pelo Edital.

- Autogestão, na qual o movimento popular organizado gerencia todo o

processo de produção do programa habitacional. São repassados aos

beneficiários os recursos necessários ao investimento. Esta forma de

gestão é a mais estimulada e tende a ser mais eficiente do ponto de vista

da participação. Transfere as responsabilidades das decisões para os

beneficiários, que serão, inclusive, encarregados de administrar os

recursos, de contratar os técnicos que irão conceber o projeto de

Arquitetura e Urbanismo, e de gerenciar a construção. Na concepção dos

projetos de arquitetura, as determinações a serem atendidas ainda serão

estabelecidas no Termo de Referência, definidas pela Secretaria

Municipal de Habitação. Mesmo assim, dentro dos limites de custo e

dimensionamentos, estabelecidos para as unidades habitacionais, a

participação dos moradores tende a ser mais abrangente e eficiente, na

condição de gestores do empreendimento.

2.3. O processo de criação e reprodução acrítica de tipologias

O problema da habitação de interesse social, particularmente no

Brasil, no âmbito da sua natureza arquitetônica, deveria abarcar

conjuntamente suas raízes culturais, históricas, governamentais,

educacionais, econômicas, políticas, religiosas, etc. O processo de criação e

produção das habitações para população de baixa renda demanda interação

entre grande grupo de profissionais que irão compor equipe multidisciplinar,

entre os quais o arquiteto. Cabe a este profissional estar atento a todas as

modificações e transformações, cada dia mais rápidas e intensas, pelas

quais passa a sociedade, que alimentarão as reflexões na proposição dos

espaços da habitação. As proposições deveriam considerar as

necessidades, as atividades, os valores, a cultura e os modos de vida
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próprios dos moradores, contribuindo assim para a melhoria da qualidade

de vida e influenciando, a partir daí, os agentes promotores das políticas

habitacionais a efetivarem mudanças. No exercício do projeto, entretanto, o

que percebemos é articulação de arranjos formais na qual as imagens

resultantes, que irão compor a paisagem urbana, se sobrepõem às

espacializações internas. A mudança da prática recorrente significaria evitar

a negligência operante na criação e reprodução dos espaços para a

habitação.

Com base sobretudo nos interesses econômicos e nos

compromissos eleitoreiros, fica estabelecido um prazo político, incompatível

com o prazo técnico mínimo necessário para investigação, concepção e

desenvolvimento do projeto de Arquitetura e Urbanismo. Nestas condições,

sobretudo no Brasil, o trabalho do arquiteto tem-se reduzido a mero exercício

de implantação de tipologias, avaliando a configuração volumétrica e a

relação entre construção e ocupação do solo. A partir de um terreno

escolhido, procede-se à determinação de adensamento máximo, entendido

como o mecanismo mais eficiente na redução do déficit quantitativo das

habitações. Normalmente desintegrado do tecido urbano, o terreno, via de

regra, estará também desprovido de serviços básicos como saúde, trabalho,

transporte, lazer, etc. Estabelece-se uma malha viária que, por extensão,

também tenderá a estar desintegrada do contexto urbano, rompendo as

relações de cidadania, das quais os futuros moradores não podem

prescindir. A delimitação das áreas internas resultantes irá configurar as

quadras, que serão redivididas em lotes contíguos, com dimensões

mínimas, que irão atender ao adensamento máximo preestabelecido.  Sobre

os pequenos lotes será implantada, na maioria das vezes, uma tipologia

única de habitação, a ser reproduzida sistematicamente, configurando

determinado tipo de padronização. A paisagem externa tende a ser repetitiva,

sem espaços que estimulem relações de convívio social e propiciem

atividades de lazer.
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As tipologias, independente do padrão de distribuição interno, são

pautadas em programas de necessidades, estabelecidos arbitrariamente, e

definidos a partir de parâmetros mínimos de habitabilidade, por agentes

promotores da política habitacional. Faz-se necessário questionar os

conceitos que orientam a prática destes projetos de natureza social, bem

como o processo de criação e produção. O processo, ditado por interesses

políticos e econômicos, é instrumentalizado por normas e regras da

legislação específica26, que materializam as idéias, ordenam as formas e

organizam os espaços.

Se a Revolução Industrial gerou novos modos de vida, tendo os

espaços das habitações sido revistos e traduzidos no sentido de qualificá-

los para estas mudanças, o mesmo não acontece atualmente,

particularmente nas habitações para população de baixa renda. Os espaços

continuam os mesmos, reproduzidos nos modelos tradicionais, que não se

comprometem em acompanhar as profundas e rápidas transformações

pelas quais passa a sociedade contemporânea. Uma revisão a ser proposta

deve ser pensada, considerando-se os problemas decorrentes dos novos

modos de vida, variações na composição familiar, etc.

Há algumas décadas, existe tendência crescente à composição

de novos grupos domésticos, diferentes da família nuclear tradicional,

caracterizando as variações na composição familiar. As variações

demandarão espaços em quantidade e dimensões diferenciados, que não

podem ser desconsiderados. Na medida em que estes novos grupos

aumentam, percebe-se, em contrapartida, diminuição do número dos

membros que compõem tais grupos. Segundo Tramontano27 ,

tanto o tamanho, a estrutura e a função da família, como as relações entre
seus membros vem-se alterando profundamente nas últimas décadas, e esta
tendência não exclui a família nuclear que, apesar de modelo ainda dominante,

                                                
26 A lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano – Lei n. 7.166 de 27 Ago. 1996, da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, estabelece diretrizes que limitam o número máximo de habitações a serem
implantadas em determinada área, de acordo com zoneamento específico.

27 TRAMONTANO, Marcelo. O espaço da habitação social no Brasil: possíveis critérios de um
necessário redesenho. 1995. p. 2.
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estaria se tornando, cada vez mais, apenas um momento transitório – e não
obrigatório -  da trajetória individual de cada vez menos pessoas.

Nas habitações populares, percebemos uma série crescente de

novos grupos familiares28. Seriam eles:

- Famílias monoparentais – famílias com chefia exclusivamente

masculina ou  feminina, proveniente de viuvez, divórcio, separação

informal, ou mesmo os que possuem filhos que não foram

assumidos pelo(a) parceiro(a).

- Pessoas vivendo sós – Opção por morar sozinho, pouco comum

nas habitações populares, mas encontrada, eventualmente, em

situações de separação, viuvez, etc., em que o morador não possuía

filhos, ou os mesmos foram morar fora.

- Coabitação sem vínculo conjugal ou de parentesco – São relações

que não possuem, necessariamente, maiores compromissos com

a permanência da união. São situações muitas vezes transitórias e

muito comum nas habitações populares.

- Nova família nuclear – As crescentes mudanças verificadas no

comportamento deste novo grupo revelam a inserção feminina no

mercado de trabalho, a redução do número de filhos - com o acesso

aos métodos anticoncepcionais -, tendência a autonomia, etc.

Tudo isto faz com que a família nuclear se torne cada vez mais

transitória, o que demanda nova reflexão de espaço. Às transformações

contínuas deveriam corresponder espaços que fossem capaz de absorvê-

las. Proposta tipológica rígida, sem flexibilidade para futuras modificações,

dificilmente abarcaria, sem conflitos, todos os grupos distintos.

Reproduzidas em massa, as tipologias predefinidas estabelecem

necessidade de reordenação espacial. Na prática, o que percebemos é

                                                
28 TRAMONTANO, Marcelo. Novos modos de vida, novos espaços de morar. 1993. p. 11-13.
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descaso com reflexões e exercícios de projetos de Arquitetura e Urbanismo,

que proponham mudanças no espaço interno das habitações.

No âmbito das habitações populares, entretanto, não acredito que

as desejáveis reflexões deveriam perpassar, inicialmente, pela revisão dos

princípios da setorização tradicionalmente aplicada. Entendo que seja

fundamental uma avaliação da maneira recorrente de como os espaços

mínimos têm sido otimizados, verificada sobretudo pela sobreposição de

funções. Quando os moradores se apropriam dos espaços a eles

destinados, a maneira como interagem tais espaços com os usos para eles

preestabelecidos, acontece muitas vezes de forma totalmente diferente em

relação ao que tinha sido originalmente determinado. As variadas formas de

interação provocam modificações, que são empreendidas pelos moradores

nas unidades habitacionais ao longo da ocupação.

A partir de habitações mínimas, divididas em cômodos com

dimensões reduzidas e programas normalmente restritos em quarto, sala,

cozinha e banheiro, os códigos e as convenções de uso dos moradores irão

resultar em modificações. Estas visam sobretudo adequar o uso de tais

habitações às ilimitadas necessidades dos moradores, sujeitas a variada

gama de valores que as ampliam além das preestabelecidas condições

mínimas de sobrevivência. Redefinem-se as formas criadas pelos projetos

originais, bem como a organização de usos dos espaços e das atividades,

ao longo da ocupação. As expectativas do projeto e as expectativas dos

moradores, de certa forma, não se configuram. O quadro resultante é a

modificação num grande número de unidades habitacionais. As

modificações superam imposições de padrões, leis, normas técnicas e

restrições econômicas, originalmente reguladoras do processo de criação e

produção de tais unidades habitacionais.

O resultado modificado em relação aos projetos originais, tanto do

ponto de vista arquitetônico, quanto urbanístico, acaba provocando

insatisfação geral:
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- O agente promotor da Política Municipal de Habitação enfrentará

problemas políticos, sociais e econômicos, decorrentes da gestão dos

empreendimentos habitacionais. Na medida em que são feitas as

modificações, alguns problemas são resolvidos e outros novos são

gerados. As conseqüências recaem, direta ou indiretamente, sobre os

agentes promotores. Exemplo muito recorrente seria o conflito entre

vizinhos, na discussão pela demarcação dos limites do território.

- O arquiteto, não obstante todas as limitações dos parâmetros

reguladores da política habitacional, estabelecendo dimensões mínimas,

programas reduzidos e adensamentos máximos, espera atingir um

resultado que atenda aos moradores pelo menos nas suas

necessidades básicas. Na prática, via de regra, este resultado não tem

ocorrido.

- Os moradores recebem as novas moradias como significado de

conquista definitiva da condição para melhoria da qualidade de vida.

Algumas modificações feitas nas habitações irão denunciar que ainda

existem deficiências básicas a serem superadas, a fim de se atingir a

qualidade de vida desejada.

As modificações empreendidas pelos moradores subvertem a

racionalidade construtiva e os princípios de economia restritiva, próprios das

habitações populares. Estas modificações são geradas e geram novos

códigos de uso do espaço, e que são, em muitos casos, estranhos ao

arquiteto e aos agentes promotores da política habitacional. Portanto, a

condição básica para a gestão dos programas de habitação para população

de baixa renda - por parte do agente promotor -, bem como para a criação e

desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Urbanismo - por parte do

arquiteto -, é o conhecimento destes códigos de uso. Daí a necessidade de

profunda investigação, contextualizada, sobre o que foi produzido até então,
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analisando criticamente o que foi ofertado – produção - e como está sendo

recebido – apropriação -.

As análises das modificações empreendidas pelos moradores

representam instrumento muito preciso para aferir os resultados até então

alcançados na produção das habitações populares. Apontam procedimentos

que possam orientar novos projetos, possibilitando avanços mais

abrangentes na produção de habitações populares com maior qualidade.

Faz-se pois necessário investigação permanente das relações dos usos dos

espaços com as modificações. Estas visam adequar os espaços para os

usos ditados pelas necessidades básicas e em conformidade com as

variações da composição familiar. Também visam possibilitar novos usos,

decorrentes das transformações nos modos de vida. Surgem algumas

indagações a serem investigadas e refletidas:

  - Quais são os códigos de uso do espaço que geram as modificações,

ou seja, como o uso do espaço afeta as habitações: Os espaços

internos e externos das habitações estão possibilitando atendimento

das necessidades básicas dos moradores de maneira prática,

funcional e confortável? E as novas demandas de utilização dos

espaços, decorrentes de mudanças nos modos de vida, de variações

da composição familiar, estão sendo satisfeitas nos espaços

atualmente ofertados?

  - Quais os códigos de uso do espaço que são gerados pelas

modificações, ou seja, como a habitação afeta o uso do espaço. Se as

modificações decorrem da necessidade de adequação dos espaços

às demandas de uso, quais as conseqüências das modificações nos

espaços da habitação, ou seja, elas estão resolvendo efetivamente os

problemas?
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- As modificações e acréscimos empregam materiais, muitos dos quais

totalmente diferentes dos empregados originalmente na construção

das unidades habitacionais. Qual é a lógica da tecnologia dos

materiais utilizados pelos moradores nas  modificações? Custo?

Durabilidade? Disponibilidade no mercado? Facilidade de operação

com a mão-de-obra disponível? Gosto pessoal?  

- Qual é a lógica da tecnologia dos materiais empregados

originalmente pelos arquitetos? Economia imperativa? Gosto

pessoal?

As análises das modificações acontecerão no âmbito dos

espaços da habitação. As conseqüências das modificações irão, portanto,

apontar resultados, que melhoraram ou não os espaços para os usos a que

se destinavam, sempre no campo arquitetural. As origens das deficiências

que provocam as modificações, entretanto, deverão apontar para os agentes

responsáveis pela produção e criação das habitações para população de

baixa renda. A criação dos espaços da habitação é tarefa específica do

arquiteto, que, via de regra, tem exercido a sua prática profissional

acriticamente. Acredito, porém, que pressupostos da política habitacional,

em alguma medida,  devam dividir as responsabilidades pelos erros e

acertos dos resultados alcançados.

O capítulo seguinte descreve, inicialmente, as tipologias utilizadas

pela Urbel, com ênfase para o Conjunto Habitacional Esperança,

apresentado como objeto do “Estudo de Caso”. Em seguida, descreve a

metodologia aplicada na pesquisa de campo.
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3-  A PESQUISA NO CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA

As variadas formas de interação com o espaço da habitação

expressam a necessidade de uma pluralidade de respostas na criação

destes espaços. As modificações empreendidas pelos moradores, na

medida em que passam a ocupar o seu espaço, revelam reação àquilo que

lhes é imposto. No caso das habitações para população de baixa renda, tais

modificações são recorrentes na grande maioria dos conjuntos

habitacionais observados.

A experiência profissional do autor em projetos de Arquitetura e

Urbanismo, para conjuntos habitacionais, produzidos pelo Estado, provocava

indagações sobre as razões que geram tantas modificações. A averiguação,

por meio de pesquisa científica, revelaria até que ponto as modificações

resolvem os problemas, ou geram novos. Inicialmente, tais indagações

decorriam da insatisfação com a descaracterização do projeto original, tão

logo as unidades habitacionais eram ocupadas pelos moradores.

Ao longo do percurso da pesquisa de campo, haverá mudança de

postura, da parte do autor, em relação à reação a tais modificações. Na

medida em que se intensificam os contatos diretos com os moradores, no

contexto das suas próprias moradias, fica evidente a necessidade de

modificações, para tentar resolver, ou pelo menos minimizar os seus

problemas cotidianos. As inevitáveis reflexões a partir dos contatos

amadureceram as indagações iniciais, que também atribuíam,

exclusivamente à prática profissional dos arquitetos, a responsabilidade por

tantas modificações. Pressupunha-se que, no exercício de projeto,

concebiam os espaços da habitação segundo lógica elitista, como se

estivessem projetando para classe social mais estratificada.

O ato de modificar o espaço da habitação passa a ser entendido

como atitude própria da natureza humana. Dá liberdade ao morador,

constituindo-se na maneira mais pura de adequação do espaço às suas

variadas necessidades, e às crescentes transformações por que passa a

sociedade. Os atos de modificações, portanto, não serão tratados de
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maneira negativa, como de início, a despeito de toda a descaracterização

formal e espacial arquitetônica que geram, uma vez que dão liberdade ao

morador e permitem a melhoria da qualidade de vida.

O vasto universo a ser investigado evidenciava duas opções na

escolha da amostra a ser pesquisada. A primeira se referia à seleção do

universo inteiro ou a uma amostra aleatória do universo de conjuntos

habitacionais produzidos pelo Estado. A proposta seria incompatível com os

prazos estabelecidos para uma dissertação de Mestrado. A segunda, mais

coerente com os prazos e recursos disponíveis para a pesquisa, se referia a

uma amostra dirigida, a partir de escolha significativa, pautada na

experiência profissional, e estabelecendo um “Estudo de Caso”. Tal forma, a

fim de procurar evidências que pudessem ser analisadas com o propósito

de testar as minhas hipóteses, optei por desenvolver uma pesquisa de

campo, a partir de um “Estudo de Caso”.

A metodologia a ser usada na pesquisa foi pautada nas

observações sistemáticas, acompanhadas de descrições etnográficas,

estabelecendo procedimentos técnicos e roteiros metodológicos, que se

revelaram fundamentais, para que se mantivesse coerência com os

recursos humanos, econômicos e, até mesmo de tempo, disponíveis para a

pesquisa em curso.

A pesquisa de campo pretende investigar as razões que levam os

moradores de conjuntos habitacionais a efetuarem tantas modificações nas

habitações, a partir do momento em que passam a ocupá-las. Esperamos

identificar o maior número possível de dados quantitativos e qualitativos que

possam revelar pistas para o entendimento dessas razões. As análises

críticas dos dados a serem levantados terão por objetivo tentar sistematizar a

lógica das modificações, se é que elas existem, revelando as suas

tendências.

Reflexões visando melhorar a qualidade dos espaços da

habitação de massa para populações de baixa renda têm sido

desenvolvidas desde as primeiras décadas do século XX. Entretanto, uma
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reflexão no contexto da criação e produção de habitações populares atuais,

resgatando os aspectos técnicos, políticos, sociais e econômicos, inerentes

a ele, poderá revelar resultados que orientem os arquitetos em projetos

contemporâneos similares.

Inicialmente, daremos um panorama das tipologias habitacionais

produzidas em Belo Horizonte, tendo a Urbel como o órgão gestor. Na

condição de gestora do conjunto habitacional, a ser tomado adiante como

“Estudo de Caso”, as análises que se seguem situarão o leitor quanto à

produção da Urbel, a partir do processo de descentralização da política

habitacional. As análises críticas, somadas às razões que definiram o

conjunto Esperança como objeto do “Estudo de Caso”, evidenciarão

influências dos pressupostos da Política Municipal de Habitação no

processo de criação e produção das habitações populares. Por fim,

descreveremos a metodologia aplicada na pesquisa de campo, destacando

o roteiro e os procedimentos metodológicos aplicados. Como resultado dos

procedimentos, um gráfico de Variantes de Modificação irá sistematizar os

dados colhidos na pesquisa de campo, os quais posteriormente, serão

analisados.

3.1. As tipologias adotadas pela URBEL

A partir de 1993, Patrus Ananias, dentro de um regime de governo

de esquerda, o Partido dos Trabalhadores – PT -, assume a administração

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  Haverá produção mais

consistente de assentamentos habitacionais para a população de baixa

renda. A Urbel será o órgão da política municipal de habitação responsável

pela gestão dos empreendimentos. Análise desenvolvida pela própria Urbel

relaciona as vantagens e as desvantagens das diversas tipologias até então

aplicadas na produção dos assentamentos. Discutidas criticamente, as

análises delineiam as tendências da política habitacional de Belo Horizonte,
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evidenciando prevalência das abordagens de ordem quantitativa, como

resposta direta aos números estratosféricos do déficit habitacional.

Os assentamentos habitacionais produzidos pela Urbel a partir de

1994 até os mais recentes, de acordo com as tipologias adotadas e as

etapas de construção, subdividem-se em 3 fases29 :

1- Primeira fase:

- sobrados geminados de 3 e até 4 quartos, construídos em 2

etapas30, sendo sala, cozinha, quarto, banheiro e área de serviço

descoberta na primeira etapa e 2 ou 3 quartos na segunda.

- Sobrados geminados de 2 quartos, construídos em 2 etapas31,

sendo sala, cozinha e área de serviço descoberta na primeira etapa

e 2 quartos na segunda.

Algumas considerações acerca da produção em duas etapas, feitas pela

própria Urbel:

Vantagens:

Os recursos disponíveis são insuficientes para a execução dos

sobrados completos, mas viabilizam a construção da parte mais significativa

da casa.

Em alguns casos, o programa reducionista da primeira etapa leva os futuros

moradores de determinados assentamentos habitacionais32 a

empreenderem, de imediato, a segunda etapa. Em outros, os moradores

                                                
29 Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. Apresentação e discussão sobre a elaboração de projetos
de conjuntos habitacionais produzidos pela Urbel. 1998.

30 Fazem parte desta fase os conjuntos habitacionais Esperança, Milionários I (Araguaia), Deuslene
(Visconde do rio Branco) – 3 quartos e Goiânia, Ipiranga, Milionários II (Formosa) – 4 quartos.

31 Fazem parte desta fase os conjuntos habitacionais Granja de Freitas I, Serra Verde / União, Diamante /
Lagoa II.

32 O conjunto habitacional Hawaí seria inicialmente construído em duas etapas, por meio da autogestão.
Os moradores resolveram construí-lo em etapa única, assumindo, de imediato, os custos referentes à
segunda etapa de construção das unidades habitacionais.
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não podem assumir de imediato os custos referentes à construção da

segunda etapa, a mesma permanece postergada. Para estes casos é

comum encontrarmos, até 7 anos após a construção da primeira etapa,

famílias, cuja composição é totalmente incompatível com  o programa da

primeira etapa, morando de maneira definitiva em condição de improviso33.

Estas situações provocam modificações visando adequação às

necessidades mais variadas.

Os sobrados geminados são uma solução mais adequada à

realidade de Belo Horizonte do que as residências unifamiliares isoladas.

A escassez de terrenos vagos interessantes, ou seja, os de topografia suave,

geologia favorável, legislação, dimensões e entorno compatíveis com a

demanda, infra-estrutura disponível, preço razoável, acessibilidade favorável,

etc., estabelece forma de ocupação que estimula um adensamento máximo

como forma de viabilização do empreendimento.

Desvantagens:

Complexidade do processo de aprovação, nos órgãos

competentes, de cada uma das etapas do projeto.

A primeira etapa da construção é aprovada junto aos órgãos competentes,

pelos técnicos responsáveis pelos projetos. A segunda deverá ser

encaminhada para aprovação pelos próprios moradores, posteriormente à

execução da segunda etapa.

O adensamento que se consegue é sempre abaixo do legalmente

permitido.

O órgão gestor considera desvantagem o fato de não conseguir estabelecer

adensamento máximo.

                                                
33 O conjunto habitacional Esperança, tomado adiante na pesquisa como “Estudo de Caso”, possui grande
quantidade de unidades habitacionais, nas quais as famílias vivem, até hoje, distribuídas pelos cômodos
construídos na primeira etapa da construção , entregues a partir de 1995.
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 A área residual, proveniente de ocupação que não tenha sido totalmente

adensada, poderia ser revertida em áreas livres para cada unidade

habitacional, melhorando os espaços externos e restringindo as limitações

de reordenações e acréscimos posteriores dos espaços internos.

Independente do sistema construtivo adotado, não há garantia total

da execução da segunda etapa conforme projeto, apesar dos esforços junto

aos moradores para que isto se viabilize (cartilhas explicativas, maquetes,

reuniões, áudio visuais, etc.).

A aplicação de uma tecnologia seria legitimada pela sua eficiência, muitas

vezes, porém, fica ela comprometida pela qualidade inferior dos materiais

utilizados.

Com a execução da primeira etapa, da fundação para 2

pavimentos, da laje de forro como laje de piso do segundo pavimento, do

banheiro e da cozinha, o custo do metro quadrado é bem mais alto que o

custo do metro quadrado da segunda etapa.

Sob este ponto de vista, a construção em duas etapas converte-se em

vantagem para os moradores. O custo médio de construção da etapa,

subsidiada pelo empreendedor, é mais alto, amortizando o custo médio da

segunda etapa, a ser custeada pelo próprio morador.

2- Segunda fase:

- Sobrados, de 2 e 3 quartos, construídos em etapa única34.  

Algumas considerações acerca da produção em etapa única, feitas pela

própria Urbel:

                                                
34 Fazem parte desta fase os conjuntos habitacionais Lagoa I, Dom Silvério, Havaí, Pongelupe / Vila
Régia, São Gabriel, Ziláh Spósito, Urucuia, Vista Alegre.
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Vantagens:

Projeto aprovado e executado integralmente.

Não fica postergada nenhuma etapa da construção, garantindo a fidelidade

ao projeto original e evitando problemas futuros com a regularização final da

documentação de propriedade das unidades, na ocasião da requisição da

documentação de “Baixa e Habite-se”.

Custo real do metro quadrado da casa.

Na medida em que a construção for executada em etapa única, o custo da

infra-estrutura poderá ser imediatamente diluído para a obra completa.

Desvantagens:

Promoção de cortes nos acabamentos internos, em função do

montante dos recursos disponíveis, principalmente nos sobrados de 3

quartos.

A escassez de recursos, disponibilizados pelo Fundo Municipal de

Habitação, acontece em proporção inversa à demanda quantitativa a ser

alcançada e à qualitativa a ser atendida.

3- Terceira fase: prédios de apartamentos de 2 a 4 pavimentos, sem

elevadores35.

Algumas considerações acerca da produção em prédios de apartamentos,

feitas pela própria Urbel:

                                                
35 Fazem parte desta fase os conjuntos habitacionais Araribá / Pedreira (2 pavtos, 2 quartos),  Fernão Dias
(4 pavtos, 3 quartos), Itatiaia / Serrano (4 pavtos, 3 quartos), Tirol (4 pavtos, 3 quartos),   Senhor   dos
Passos ( 3 pavtos, 2 quartos), Granja de Freitas II (4 pavtos, 2 e 3 quartos) e Granja de Freitas III (4
pavtos, 2 e 3 quartos).
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Vantagens:

Redução do custo de terreno por unidade habitacional.

A cota média para o custo do terreno por família é de R$ 1.500,00 (Hum mil e

quinhentos reais). A cota só viabiliza o empreendimento, na medida em que

os altos custos dos terrenos disponibilizados forem diluídos por grande

quantidade de unidades habitacionais a serem construídas. Os prédios de

apartamentos serão das tipologias que permitem maior adensamento,

justificando as razões da crescente tendência à sua utilização.

Agrupamento das famílias cadastradas de acordo com a

composição familiar em apartamentos de 1, 2 ou de 3 quartos.

A possibilidade de arranjos espaciais internos, com diferenciação de

número de quartos, não seria privilégio apenas destas tipologias. Entretanto,

é a partir delas que o órgão gestor começa a aplicá-la, considerando as

variações da composição familiar.

A verticalização surge como resposta mais eficiente para o

equacionamento do problema do déficit habitacional.  Do ponto de vista

econômico, o custo do terreno, bem como a infra-estrutura básica, ficarão

diluídos por uma quantidade máxima de unidades habitacionais a serem

implantadas. Do ponto de vista político, o interesse pelo atendimento

máximo da demanda se coloca como estratégia de fortalecimento do

governo.

Nas tipologias adotadas pela Urbel, sejam os sobrados de 2, 3 ou

4 quartos, ou os prédios de apartamentos, independentemente das “formas

de gestão” e das etapas de construção, prevaleceu a lógica da tripartição,

aplicada repetidamente na distribuição espacial interna. Os cômodos

internos ficam determinados pelas dimensões mínimas, em favor de

economia imperativa. Consequentemente, percebem-se poucas variações

na ordenação dos espaços, entre unidades habitacionais com o mesmo
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programa. As diferenças ficam por conta de certos arranjos tipológicos que

irão estabelecer diferentes formas de conexão entre as unidades ou blocos

de unidades. A título de diferenciação, o que se percebe é a aplicação, nas

fachadas, de detalhes que incorporam determinados elementos como

frontões e platibandas, que, supostamente, irão dar identidade a cada um

dos blocos que compõem as unidades habitacionais.

3.2.  A escolha do Conjunto Habitacional Esperança

A escolha do conjunto a ser definido como “Estudo de Caso” não

aconteceu de forma imediata e inquestionável. As discussões que

antecederam à decisão definitiva, envolveram  técnicos de uma empresa

privada, da Urbel, bem como leituras que orientaram o direcionamento da

escolha, ainda na fase de projeto de pesquisa.

Desenvolvemos o projeto de Arquitetura e Urbanismo do conjunto

habitacional Hawai, em nov. 1995, em parceria com empresa prestadora de

serviços para a Urbel, a Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda –

CGP -. Por meio do regime de autogestão, este conjunto havia sido concluído

em dez. 1999, com a assessoria técnica da Schmidt Arquitetura e

Urbanismo. Na condição de autores do projeto, optamos inicialmente por

adotá-lo como objeto da pesquisa, acreditando que esta condição pudesse

potencializar os resultados a serem alcançados. A experiência da

participação na criação e desenvolvimento do projeto desse conjunto , por s i

só, já alimentaria a pesquisa de considerações e informações abaixo

relacionadas, baseadas em fonte primária, o que seria muito desejável e

enriquecedor. Seriam elas:

1- Conhecimento de todo o processo licitatório.

2- Conhecimento da forma de contratação do conjunto de projetos, incluindo

as determinações contidas no Termo de Referências, a serem

rigidamente cumpridas. Da parte da Arquitetura e Urbanismo, seriam: a
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implantação de número predefinido de unidades habitacionais, a

definição do programa de necessidades, a definição das dimensões dos

cômodos.

3- Conhecimento do processo de criação e desenvolvimento dos projetos

de Arquitetura e Urbanismo – nas suas diversas etapas de execução -,

inclusive no que diz respeito à participação dos futuros moradores. No

processo inclui-se também a participação dos técnicos da Urbel -

sociólogos, assistentes sociais, psicólogos, filósofos e arquitetos -,

atuando como equipe de suporte técnico aos moradores, durante a

aprovação do anteprojeto.

4- Conhecimento do processo de aprovação do projeto de arquitetura

básica, a ser submetido à Secretaria Municipal de Atividades Urbanas

–SMAU-.

5- Conhecimento das reivindicações, aspirações e contestações  dos

moradores, por meio de discussões diretas com os mesmos, durante as

sessões de aprovação de estudos preliminares e anteprojetos.

Todas as considerações nos levavam a adotar o conjunto

habitacional Hawai como “Estudo de Caso”. Numa primeira visita ao

conjunto, acompanhados e estimulados pelos técnicos da CGP,

interessados numa avaliação da obra, cujo conjunto de projetos haviam

coordenado36, constatamos que o conjunto permanecia totalmente

inalterado, o que significava que não forneceria nenhum dado para análise

que pudesse corroborar ou refutar a hipótese da pesquisa (FIG. 3). Com o

término recente da construção, a certidão de “Baixa e Habite-se” ainda não

havia sido liberada para os moradores. Orientados pelos técnicos da Urbel

para não fazerem nenhum tipo de modificação, as quais poderiam

comprometer a emissão da certidão, os proprietários certamente estariam

                                                
36 Constava no escopo do trabalho de coordenação, os seguintes projetos: arquitetura, hidráulico-sanitário
(instalações prediais, redes coletoras de esgoto e sistema de abastecimento de água), instalação elétrica e
telefônica estrutura (predial e contenção) geometria e terraplanagem.
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aguardando o tão desejado documento, para, em seguida, procederem às

necessárias modificações.

Por outro lado, pesquisar obra da própria autoria, poderia revelar-

se numa armadilha perigosa, na medida em que correríamos o risco de

desenvolver análises impregnadas dos nossos preconceitos e juízos de

valor37.

Convencidos de que precisaríamos mudar o nosso objeto,

recorremos à Urbel para discutir novas opções de conjuntos habitacionais.

Alguns técnicos sugeriram que visitássemos o conjunto Esperança. Foi

sugestão que gerou polêmica entre os próprios técnicos. Alguns deles

acreditavam que, por se tratar de iniciativa pioneira, havia uma série de

particularidades, resultante da inexperiência do corpo técnico, na gestão

deste tipo de empreendimento, que gerava vários problemas, fazendo do

conjunto um caso particular. Visitamos o conjunto e deparamos com a

realidade, a partir da qual nos convencemos de que aquele seria o objeto

ideal para fornecimento de rico material para a pesquisa. Além do mais,

visitamos outros conjuntos, construídos posteriormente, e dentro de

processo gestionário mais amadurecido, segundo o entendimento dos

técnicos da Urbel. Percebemos, por exemplo, no conjunto habitacional

Urucuia e no conjunto habitacional Lagoa, basicamente os mesmos tipos de

problemas, as mesmas reclamações dos moradores, o que não fazia do

conjunto Esperança uma exceção.

                                                
37 Sobre a abordagem, ver BECHTEL, ([19--?],5), que define as condições ideais para se estabelecer uma
APO (Avaliação Pós Ocupação), e revela o risco do arquiteto realizar uma APO em seu próprio prédio,
considerado como um conflito de interesses.
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Figura 3
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A partir daí, definimos, então, trabalhar no conjunto habitacional

Esperança, como “Estudo de Caso”. O conjunto, construído num terreno de

90.000 m2, no Bairro Flávio Marques Lisboa, administração Regional do

Barreiro, em Belo Horizonte,  apresentava dois fatores que também foram

determinantes na escolha:

1- Em conformidade com o princípio de descentralização da política

habitacional corrente, a Urbel foi o órgão da Prefeitura Municipal de Belo

horizonte responsável pela gestão e implementação do Projeto do

conjunto Esperança. Na atualidade, grande  parte da produção de

moradias para população de baixa renda provém da ação do poder

público municipal. Sendo assim, haveria procedimentos no processo de

gestão a serem analisados, com conseqüentes influências sobre os

resultados alcançados, servindo como referências comuns à grande

maioria dos conjuntos habitacionais para população de baixa renda,

produzidos pelo setor público.

2- As unidades habitacionais, previstas para serem construídas em duas

etapas, tiveram a primeira etapa iniciada em 1995 e concluída em 1996,

possibilitando desde então a ocupação das 438 unidades, de acordo

com o projeto original. Ao longo dos 5 anos de ocupação, os moradores

iniciaram a construção da segunda etapa, ou modificaram a primeira,

deflagrando um processo de descaracterização. É exatamente a partir daí

que o conjunto se torna fonte rica e incomparável de informações, entre

os conjuntos habitacionais, produzidos na cidade de Belo Horizonte.

 O Conjunto Habitacional Esperança foi construído em decorrência

de ação urgente do poder público municipal, com o objetivo de reassentar os

moradores da Favela do Lixão.
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 Esta favela é, portanto, considerada a região de origem dos futuros

moradores, e tratada como área de risco38. Entre os anos de 1960 e 1971,

funcionou como área de despejo do lixo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte. Localizada na parte oeste da cidade, integrava o conjunto de

favelas, existentes desde 1922, que compunham o Aglomerado Morro das

Pedras. Até 1970, a Favela do Lixão era praticamente desabitada. Com a

abertura da Avenida Raja Gabaglia, no fim da década de 70 e ao longo da

década de 80, os moradores do Aglomerado, instalados nos trechos a

serem cruzados pela Avenida, tiveram que se deslocar para as áreas

limítrofes. A Favela do Lixão passa então a ser densamente ocupada.

Os gases, formados pelo acúmulo de matéria orgânica,

provenientes dos dejetos do lixo depositado, aumentam cada vez mais as

possibilidades de explosões, colocando em risco número cada vez maior de

moradores, exigindo providência do poder municipal.

O Conjunto Habitacional Esperança será o primeiro a ser

construído pela gestão esquerda, na administração do Prefeito Patrus

Ananias, sob a pressão da necessidade de ação imediata, imposta pela

iminência do risco das explosões na Favela do Lixão. A “Forma de Gestão”

adotada será a gestão pública. Como primeira experiência, terá problemas

básicos comuns a todo processo em fase inicial de operação, como já havia

sido mencionado pela própria equipe técnica da Urbel. Um dos problemas

será a falta de experiência da equipe do Trabalho Social, no processo de

remoção e reassentamento. Este fato se dá em decorrência da política

habitacional que sempre esteve voltada para atender prioritariamente a

demanda por moradias. Não é por acaso que, mesmo após inúmeras

experiências decorridas ao longo dos últimos 6 anos, após esta primeira,

encontramos uma Secretaria de Habitação ligada à política urbana, sem

nenhum vínculo com a política social.

                                                
38 A Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU, considera
como área de risco aquelas que apresentam uma ou mais das seguintes condições: insalubridade;
declividades acentuadas que exijam obras especiais para implantação segura de edificações; sob influência
de linhas de alta tensão, rodovias; ferrovias e dutos; sujeitas a deslizamentos; sujeitas a índices de
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O processo de reassentamento deveria estabelecer a cidadania

para os moradores, estimulando e propiciando condições de participação na

vida da cidade. Originalmente, apesar das condições subumanas das

moradias, a participação existia, ainda que de maneira precária, por meio de

uma rede de oportunidades de trabalho, educação, segurança, saúde,

transporte, etc. O que se percebe, porém,  após o reassentamento, é o

rompimento com a rede,  próprio de uma política habitacional que coloca o

abrigo digno como o problema maior a ser resolvido e, portanto, o objetivo

principal a ser alcançado. Os moradores do conjunto Esperança receberam

as casas em condições incomparavelmente superiores às originais, mas,

em contrapartida, perderam todas as conquistas que lhes permitiam, até

então, estarem integrados à vida na cidade.

Atualmente, existe um processo, em fase de amadurecimento na

Secretaria Municipal de Habitação, que estuda junto às Regionais, pelo

COMPUR - Conselho Municipal de Política Urbana - e COMAN - Conselho

Municipal de Meio Ambiente -, o impacto do empreendimento a ser proposto.

No caso do conjunto Esperança, a urgência da ação de remoção e

reassentamento não disponibilizou tempo hábil para definir um plano de

trabalho social mais consistente. Soma-se, a isso, a inexperiência

decorrente de uma prática pioneira, abreviando procedimentos que se

revelaram, posteriormente, responsáveis pela ineficiência ao atendimento da

demanda e pelas divergências e insatisfações entre as partes envolvidas no

processo.

No trabalho social, psicólogos e sociólogos trataram de estimular

a comunidade, traçando planos de trabalho e definições de diretrizes, que

pudessem facilitar a adaptabilidade dos moradores ao novo contexto e,

particularmente, às novas moradias. Assistentes sociais, por um

levantamento cadastral da população, resumiram, em fichamentos, dados

que contemplavam informações referentes ao sexo, número de pessoas na

família, renda média mensal, etc. A despeito da nobreza das intenções da

                                                                                                                                              
poluição, que impeçam a habitabilidade e a salubridade, ou que apresentem conformação geológica e risco
natural que desaconselhassem a ocupação humana.
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equipe, um plano de ação, que avaliasse o impacto do empreendimento no

novo contexto, poderia antever problemas básicos que comprometem a

qualidade de vida dos moradores do conjunto, atualmente. Isso certamente

evitaria o agravamento de questões sociais que focalizam a marginalidade, o

narcotráfico e a violência.

O acesso ao conjunto foi previsto para ser um funil que cortaria o

interior da Vila Cemig, e uma segunda ligação seria feita através do Bairro

Bom Sucesso. A segunda via de ligação não foi executada, deixando a

primeira como única forma de comunicação com a cidade. Ocorre que

existem pontos de tráfico de drogas na Vila Cemig, que passaram a ser, no

entendimento dos moradores, alvo de interesse dos moradores do conjunto

Esperança. Como forma de represália, eventualmente obstruem a única via

de acesso, impedindo os moradores do conjunto Esperança de se

deslocarem livremente. O fato se constitui num dos maiores problemas para

os moradores, tornando-os vulneráveis numa região de alto índice de

violência. Consequentemente, as crianças deixam de freqüentar as escolas,

jovens e adultos são constantemente abordados na vinda do trabalho,

parentes dos moradores são impedidos de visitá-los nos finais de semana,

etc. Até os ônibus, eventualmente, são atacados por moradores da vila com

tiros de metralhadora, a fim de manter os moradores do conjunto Esperança

em permanente estado de recolhimento e submissão.

Segundo SOUZA (1999, p. 80), a maioria das reivindicações da

população do Lixão não foi atendida, conforme relação:

Reivindicações da população:

1- As unidades habitacionais não deveriam ter tamanho padrão.

2- A fração do lote individual não deveria ter menos que 150 m2.

3- As moradias deveriam conter no mínimo 02 cômodos ( sendo 01

instalação sanitária ) e, no máximo, 04 cômodos.

4- O tamanho dos cômodos deveria ser proporcional ao das moradias do

Lixão.
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5- Deveria haver infra-estrutura básica: água, luz e esgoto.

6- Deveria ser prevista área verde para o Conjunto.

7- Deveriam ser previstas a construção de Centro Comunitário e Creche no

Conjunto.

8- As unidades habitacionais seriam para exclusivo atendimento à

população do “Lixão”.

O projeto arquitetônico e urbanístico se compôs originalmente das

seguintes características:

1- Busca de maior adensamento, que levou ao agrupamento em série de

casas geminadas de dois pavimentos.

2- Área mínima para construção das casas, cuja previsão deveria totalizar 54

m2. Deste total, 35 m2 seriam entregues na primeira etapa, constituindo

quarto, sala e cozinha, no pavimento térreo, e banheiro no primeiro

pavimento. Os 19 m2 restantes, a serem construídos na segunda etapa,

complementavam o programa original, constituindo dois quartos no

primeiro pavimento (FIG. 4). O programa de necessidades, bem como o

dimensionamento dos espaços, foi definido pela Urbel. Não obstante o

registro inicial das aspirações e reivindicações dos moradores, quanto ao

programa requerido e, principalmente, quanto às dimensões dos

cômodos, basearam-se em parâmetros mínimos de habitabilidade39,

compatibilizados com os recursos financeiros disponibilizados pelo

Fundo Municipal de Habitação.

3- O projeto Urbanístico propunha áreas verdes e de lazer, além de projeto

específico de paisagismo.

4- A proposta de uma segunda via de acesso pelo Bairro Bom Sucesso

estava contemplada no projeto de urbanização. Permitiria ao Conjunto

                                                
39 Os parâmetros mínimos de habitabilidade, aplicados pela Urbel, relacionam-se, quanto às dimensões
dos ambientes, às medidas mínimas permitidas pelo Código de Obras: sala =12 m2, quarto =8 m2, (para
o caso de 2 ou mais quartos, é permitido um deles com 6 m2), cozinha =4 m2 e banho =1,2 m2. As
dimensões provêm do Decreto Lei n. 84, de 21 dez. 1940. Capítulo 8 – Condições de Compartimentos-.
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outra alternativa de acesso a bairros lindeiros, que não fosse somente

pela Vila Cemig.

5- Havia, ainda, segundo a arquiteta Ana Schimdt, autora do projeto de

arquitetura e urbanismo, uma reserva para fim comercial  nas unidades

habitacionais, localizadas nas esquinas.

6- O número de unidades reproduzidas não se baseou na demanda da

remoção, mas num princípio de aproveitamento do terreno que

estabeleceu o adensamento máximo permitido pela lei de Uso e

Ocupação do Solo.

O atendimento do poder público, em relação às reivindicações dos

moradores, foi o seguinte:

1- Unidades habitacionais foram padronizadas, viabilizando um princípio de

reprodução em série.

2- A área da fração do lote particular ficou com 45 m2 e a área da fração do

lote (uso coletivo + particular) ficou com 94 m2.

3- A primeira etapa já constituía unidades de 4 cômodos.

4- Os cômodos possuíam dimensões mínimas.

5- A infra-estrutura básica foi totalmente atendida.

6- As áreas verdes foram projetadas, mas não foram construídas.

7- As áreas de lazer, apesar de não terem sido solicitadas, foram

projetadas, mas não foram construídas.

8- O Centro Comunitário não foi projetado e nem construído. A Creche,

posteriormente projetada, em atendimento direto às solicitações dos

moradores - projeto arquitetônico doado pela Schmidt Arquitetura e

Urbanismo -, não foi construída.

9- As habitações atenderam também à demanda de outras áreas de risco,

recebendo com isto moradores provenientes de outras áreas.
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Figura 4
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Os moradores do conjunto Esperança até hoje não receberam o

título de propriedade do imóvel. Ao longo dos 5 anos de ocupação já foram

feitas diversas transações comerciais com as unidades habitacionais.

Baseiam-se em documentos particulares, feitos de próprio punho,

registrando acordos comuns, ou são feitas por meio de promessas de

compra e venda. Esta situação é motivo de insatisfações e incertezas gerais

entre os moradores, os quais reivindicam freqüentemente, junto à Secretaria

Municipal de Habitação, o documento de titularidade. Paradoxalmente, o

mecanismo de criação e produção de assentamentos habitacionais, gerido

pelo poder público municipal, via Urbel, transgrediu as próprias normas da

legislação específica, criadas para regulamentar e balizar empreendimentos

desta natureza, na construção civil.  O não cumprimento das normas gera a

atual dificuldade na resolução do problema e tem a sua raiz, segundo os

próprios técnicos da Urbel, nos seguintes desencadeamentos dos fatos:

1- A situação de urgência, decorrente do risco, não disponibilizou tempo

hábil para que o  empreendimento pudesse ter o seu licenciamento pelas

vias normais de aprovação, junto aos órgãos competentes.

2- Uma vez implantado o conjunto e ocupadas as unidades habitacionais, o

processo de descaracterização distanciou a situação real do projeto

arquitetônico original, o que inviabilizou a aprovação posterior do mesmo

e sua conseqüente regularização.

A solução encontrada, atualmente em fase de avaliação, é a

aprovação do parcelamento do terreno, quando o morador ganharia o título

de propriedade do mesmo, em correspondência com a sua fração ideal.

Entretanto, a unidade habitacional não estaria averbada. Para tal, serão

necessários alguns procedimentos que, se não inviabilizam a solução

encontrada para corrigir o erro, no mínimo retardam, na medida em que

deflagram uma série de conseqüências de ordens legais e burocráticas a

serem cumpridas. A aprovação do parcelamento, por exemplo, só pode
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acontecer a partir do momento em que a segunda via de acesso for aberta. A

abertura, por outro lado, depende de negociações com entidades religiosas,

proprietárias dos terrenos por onde a mesma cruzaria. O zoneamento atual,

Zona de Especial Interesse Social 1 - ZEIS 1 –, que regula os conjuntos

habitacionais, tem que ser mudado para Zona de Especial Interesse Social 3

- ZEIS 3 –, que regula os assentamentos espontâneos, a fim de viabilizar a

aprovação do parcelamento. Em contrapartida, envolve a aprovação de tais

projetos na Câmara Municipal.

Definido e apresentado o objeto do “Estudo de Caso”,

demonstraremos, em seguida, como se decompôs, cronologicamente, os

procedimentos da pesquisa de campo.

3.3. Metodologia

A metodologia aplicada consistiu na “observação sistemática” das

espacializações, chamada de “space readings” 40 . Inclui vários

procedimentos, usualmente adotados em levantamentos arquitetônicos,

como, por exemplo, croquis, desenhos e fotos, coerentes com as atividades

do dia-a-dia dos arquitetos.

Os instrumentos de pesquisa utilizados basearam-se

principalmente em fontes primárias, como entrevistas com moradores,

técnicos da Urbel que participaram da gestão do conjunto, e equipe técnica

da  Schmidt Arquitetura e Urbanismo. Também foram feitas várias visitas a

conjuntos habitacionais, com características semelhantes ao conjunto

Esperança, sempre acompanhadas por técnicos da Secretaria Municipal de

Habitação. Os técnicos, designados para acompanhar o pesquisador nas

visitas aos conjuntos habitacionais, eram arquitetos e engenheiros civis, ou

técnicos sociais como filósofos e sociólogos. As visitas eram sempre muito

importantes, porque tínhamos a oportunidade de avaliar o trabalho dos

                                                
40  Metodologia de pesquisa adotada na análise de conflitos nas unidades habitacionais do Palmital, por
MALARD,  na sua tese de doutorado. 1992. p.48.
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profissionais in loco, por meio das conversas diretas entre eles e os

moradores.

Estes sempre aproveitavam as oportunidades para fazer suas reivindicações

e reclamações. Fontes secundárias, como artigos de jornais, revistas e

panfletos, também foram utilizados. Nas entrevistas, utilizou-se o método da

“história oral” 41.

3.3.1. Descrição dos procedimentos metodológicos e do roteiro aplicado

Os procedimentos metodológicos foram definidos a partir da

decomposição da pesquisa de campo nas seguintes etapas:

• Etapa 1

- Atualização do cadastro por meio de análise comparativa da

situação original com a situação atual das unidades habitacionais,

em relação às modificações a serem investigadas.

- Definição de  população amostral.

- Seleção de unidades habitacionais representativas: aspectos

qualitativos e quantitativos.

• Etapa 2

- Elaboração de um procedimento para leitura dos espaços durante

as entrevistas.

• Etapa 3

- Tabulação dos dados para posterior análise.

- Conclusões parciais e finais.

Etapa 1

                                                
41 As entrevistas orais significavam conversas espontâneas sobre os problemas das moradias. Entendeu-se
que seriam as formas mais puras para obtenção das informações necessárias para as análises. A utilização
de questionários implicaria em técnicas precisas e sofisticadas. Foi descartada logo no início, quando se
deparou com dificuldades na definição da forma (perguntas abertas, múltipla escolha, etc.), do conteúdo
(tipo de perguntas a serem feitas) e do tamanho (número de perguntas a serem elaboradas).
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A primeira atividade da pesquisa de campo referiu-se à

comparação da situação original do projeto urbanístico com a situação real,

a fim de se obter  panorama geral sobre as mudanças ocorridas ao longo

dos cinco anos de ocupação. Deparamos com número de unidades

habitacionais construídas superior ao projetado, o que significava que

deveríamos estar atentos às moradias feitas clandestinamente. Apesar do

elevado índice de descaracterização das moradias originais, porém, as

construídas posteriormente à implantação do conjunto Esperança eram

muito diferentes e, portanto, dificilmente seriam confundidas. A planta de

situação das unidades habitacionais do projeto urbanístico original também

eliminaria qualquer eventual dúvida.

Inicialmente, havia entendimento de que somente os proprietários

que houvessem sido removidos do Lixão poderiam dar contribuição efetiva

para a pesquisa, por meio das entrevistas. Não havendo, entretanto,

cadastro atualizado que pudesse informar a procedência dos proprietários, a

princípio requerida, não nos restavam outros procedimentos que não

fossem:

- A abordagem aleatória dos moradores que encontrávamos em pequenos

grupos pelas esquinas do conjunto, nos bares, e que se dispunham a

conversar conosco.

- Tentativas de abordagem direta aos moradores dentro das suas próprias

habitações.

Em qualquer das circunstâncias relacionadas, muitas vezes

deparávamos com moradores interessados em contribuir com a pesquisa,

mas que não eram procedentes do Lixão, ou seja, não eram moradores

originais. Muitos, entretanto, moravam no conjunto, quase que desde o início

da ocupação, e já tinham efetuado uma série de modificações nas

habitações, constituindo-se praticamente em fonte primária, com valiosas
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contribuições a dar. Esses moradores, juntamente com os originais,

passaram a fazer parte da população amostral.

A seleção qualitativa das unidades habitacionais representativas

também passou, ao longo da pesquisa de campo, a ser reconsiderada, a

partir de outro ponto de vista. Inicialmente, eram consideradas

representativas as que já houvessem sofrido o maior número de

modificações a serem observadas. Começamos a perceber, contudo,

durante algumas entrevistas, que, se estávamos levantando insatisfações,

refletidas a partir  das modificações, numa via de sentido contrário, a

aceitação ou satisfação com uma proposta poderia significar ponto positivo

do projeto, a ser mantido e até recomendado. Desta forma, passamos a

fazer escolha aleatória das unidades habitacionais, priorizando as

visivelmente descaracterizadas, sem contudo deixar de considerar as que

houvessem sofrido poucas ou nenhuma modificação.

Com relação ao número de unidades habitacionais a serem

pesquisadas, a proposta inicial era de investigar 10% do total existente,

amostra considerada suficiente no universo da pesquisa. Isto significava

que, das 438 unidades habitacionais do projeto original, 43 seriam

investigadas. Na prática, só iríamos interromper as visitas, na medida em

que tivéssemos a convicção de que as modificações, feitas nas unidades

habitacionais, se tornassem recorrentes o suficiente para concluirmos que

os dados colhidos já abarcavam a quase totalidade das informações. Este

procedimento, contudo, seria incoerente com a aceitação de um número

preestabelecido, o qual foi desconsiderado ao longo do processo. A

definição do número de unidades pesquisadas só foi possível, desta forma,

na medida em que prosseguíamos, tentando capitalizar novos dados.

Depois de 34 unidades habitacionais visitadas, concluímos terem-se

esgotado as informações que nos permitissem prosseguir para etapas

posteriores.
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 Etapa 2

Os procedimentos para leitura dos espaços, durante as

entrevistas, basearam-se no método das “observações sistemáticas”.

Consistia, para cada caso particular, nas anotações de croquis com

conteúdos diversos e nos comentários feitos pelos próprios moradores.

Devido ao alto índice de violência no conjunto, optamos por não se tirar

fotografias nesta etapa, ainda que fossem necessárias adiante. Imaginamos

que circular pelas ruas com equipamento fotográfico chamaria muita

atenção, além de dar margem para desconfianças e especulações  por parte

de alguns moradores. Isto poderia comprometer o fluxo de circulação e a

nossa relativa tranqüilidade. Gravações em fita magnética também não

foram usadas no registro das informações, uma vez que poderiam inibir os

entrevistados e prejudicar a desejada pureza e espontaneidade dos

comentários.

A fim de obter dados que possibilitassem resultados completos e

significativos, e em conformidade com a realidade financeira e com o tempo

preestabelecido - 70 dias - para o cumprimento das etapas da pesquisa de

campo, adotamos algumas estratégias durante as entrevistas.

1- Estratégia para o caso dos croquis:

Reproduzimos inicialmente a planta original do embrião, inclusive

na versão espelhada, para o caso das moradias rebatidas, em arquivo digital

–autocad -, na escala de 1/100, e imprimimos diversas cópias. Com isto,

durante as entrevistas, não perdíamos tempo com a reprodução de desenho

completo da planta, nos dois pavimentos, cuja configuração básica sempre

se repetia. As linhas referentes às alvenarias eram representadas

tracejadas, com pena 0,1, para que não interferissem na representação do

desenho das modificações, que seriam sobrepostas a elas. As alvenarias

mantidas, conforme o  projeto original, eram desenhadas por cima das

linhas tracejadas, com traço contínuo. Desta forma tínhamos o registro de

todas as modificações feitas na planta, em relação ao projeto original. Este
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método facilitou o processo de elaboração dos levantamentos, conferindo-

lhe uniformidade, com precisão e qualidade, e em tempo mais reduzido.

Com isto, podíamos dar atenção maior às interlocuções, na medida em que

a elaboração dos croquis não demandava muito o nosso tempo e atenção.

Somente o levantamento das partes modificadas demandava maior rigor

com as medidas e representações.

O desenho inicial também não continha o mobiliário. Desta forma,

reproduzíamos o lay out de todos os ambientes de cada moradia, inclusive

das áreas externas, registrando, assim, os usos que cada morador fazia de

todos os espaços, indiferentemente do proposto no projeto original.

Nas plantas eram também registrados todos os novos materiais

de acabamento utilizados, tanto nas áreas acrescidas ou modificadas, como

nas que não haviam sofrido modificações físicas, mas apenas a troca de

material de acabamento. Outros materiais, como novas esquadrias

instaladas, novos tipos de telhas nas coberturas, também foram levantados.

Registramos os fechamentos das divisas frontal, lateral e de fundo

das unidades habitacionais, bem como os respectivos acessos de ligação

com as vias públicas, indicando os materiais utilizados,.

2- Estratégia para o caso das anotações dos comentários:

Atenção particular foi dada aos comentários dos moradores, na

medida em que se constituíam na mais importante fonte de informação. A

vantagem de as entrevistas serem realizados face a face se constituiu num

fator extremamente positivo com relação à confiabilidade dos resultados,

pois, o pesquisador tem a oportunidade de observar tanto o morador, quanto

a situação em que o comentário ocorre. Como os questionários tinham sido

evitados, por contaminarem as respostas, tomamos o máximo de cuidado

para que nenhum tipo de comentário da nossa parte pudesse influenciar o

morador, desviando-o do seu percurso mental. Neste sentido, Malard (1992-

73) propõe:
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            Residents cannot be asked questions, unless they are about general subjects
like weather conditions, cost of living, football, carnival and the like. Since the
user’s comments on aspects of the house must come out spontaneously, a
friendly conversation is one of the most efficient means to extract them and a
mighty source of information. Thus, striking up a conversation with residents is
the preferred way to obtain useful data. Whenever people are not talkative
enough, the surveyor might comment on some aspect of the house that has
attracted his attention to provoke some reaction from the residents.

Por não gravarmos em fita magnética as entrevistas, por razões já

comentadas, tornou-se fundamental a presença de uma dupla de

pesquisadores. Isto permitia que, enquanto um deles dava atenção direta ao

entrevistado, que se sentia estimulado no prosseguimento dos comentários,

o outro podia se ater ao registro escrito dos comentários, o que exigia

concentração absoluta, para que não se perdesse nenhum tipo de

informação.

Atenção especial era dada aos comentários das mulheres,

considerando-se que, por passarem a maior parte do tempo no interior das

moradias, teriam grandes contribuições a dar, a partir de suas experiências

cotidianas. Quando não participavam das conversas, mantendo-se à

margem dos comentários feitos pelos maridos, fazíamos tentativas de

introduzi-las sutilmente nas conversas, a fim de não gerar constrangimentos.

Todas as observações eram escritas sobre a mesma folha que

continha os croquis, de modo que as informações tendiam a se completar,

na forma escrita e de desenho, no levantamento dos dados.

Etapa 3

Posteriormente, registrávamos em arquivo digital, uma a uma, as

observações e comentários feitos pelos moradores das unidades

habitacionais visitadas, reconstituindo descrição completa dos resultados

levantados. O mesmo procedimento adotávamos para o registro das plantas,

também em arquivo digital, informando a situação de determinada moradia

até a data registrada. Por meio de legendas, registrávamos as modificações

até então efetuadas. As plantas de cada uma das unidades habitacionais

encontram-se registradas no Anexo 1.
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Os dados provenientes da pesquisa compuseram a TAB. 1,

configurando as Variantes de Modificação, divididas fundamentalmente em

três Grupos Principais, de abrangência geral quanto às especificidades das

modificações levantadas em campo. Novos subgrupos foram formados a

partir dos Principais, com abrangências mais específicas, caracterizando as

Variantes Primárias. Por fim, as Variantes Secundárias representam os

desdobramentos finais dos grupos anteriores, caracterizando

especificamente cada item verificado nas unidades habitacionais

pesquisadas. Em algumas circunstâncias, um mesmo item da Variante

Secundária permeia várias Variantes Primárias simultaneamente. Por

exemplo, algumas modificações, que ampliaram a cozinha, podem

relacionar-se com a Ordem “Física”, que intervém no espaço interno,

fundindo ambientes e aumentando o cômodo, ou intervindo na área externa,

acrescendo novo cômodo. Podem também se relacionar, simultaneamente,

com a Ordem dos “Novos Usos”, quando o lay out  fixo dos equipamentos da

cozinha são transpostos para o outro cômodo, aonde a mesma foi instalada.

As modificações inacabadas e mesmo as apenas desejadas,

mas que não haviam sido ainda iniciadas, caracterizaram-se como

modificações pretendidas e foram também tabuladas. Considerou-se que

fazem parte do universo de intenções dos moradores, na medida em que

revelam seus desejos e necessidades.

Os três Grupos Principais que configuraram as Variantes de

Modificação definem as modificações das seguintes ordens:

1- “Físicas” - Referem-se às modificações físicas dos arranjos e

redimensionamentos espaciais internos e externos. Redefinem os

limites da geometria construtiva do projeto original, pautados na

racionalidade construtiva. Referem-se ainda à retirada ou ao acréscimo

de elementos construtivos que alteram os aspectos técnicos e

compositivos originais da obra.
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2- “Novos Usos” - Dizem respeito aos novos usos destinados aos espaços

das unidades habitacionais. Resultam de solicitações particulares, em

função de adequação a demandas diferenciadas, como variação na

composição e renda familiar, aumento do conforto, funcionalidade,

praticidade, etc.

3- “Tecnologia dos Materiais” - Dizem respeito às modificações que alteram

a tecnologia construtiva, a partir da mudança dos materiais empregados,

ou do acréscimo de novos materiais.

Tabela 1
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Um quadro de Variantes de Modificação foi definido, a partir do

cruzamento de cada uma das unidades habitacionais pesquisadas com

todas as respectivas modificações relacionadas (QUADRO  1a e 1b).

A tabulação dos dados no quadro referido permitiu aferir o

percentual correspondente à recorrência de cada uma das modificações. Os

números obtidos não foram utilizados com o objetivo de permitir uma análise

a partir de parâmetros puramente quantitativos. Como bem assinala Malard

(1992, p. 76), técnicas e metodologias tradicionais, que coletam dados

referentes a interações entre o homem e o ambiente construído, apesar de

serem largamente utilizadas nestes propósitos, não fornecem informações

que permitam conclusões imediatas e precipitadas. Sendo assim, os

primeiros números revelaram a magnitude das modificações e se tornaram

o primeiro instrumento que sinalizou alguma tendência a determinados tipos

de modificações. As análises quantitativas, entretanto, precisam ser

complementadas por reflexões qualitativas.

Imagine-se, hipoteticamente, uma situação de avaliação de pós-

ocupação, num contexto cultural específico. Um levantamento de dados

apurou que em 90 % das unidades habitacionais selecionadas, as

modificações, para a solução do problema de área mínima da sala,

incorporaram o quarto adjacente a ela. O elevado índice de modificação com

o mesmo propósito, somente sinaliza a necessidade evidente de acréscimo

da área da sala. Não revela, contudo, que a solução adotada, a despeito do

elevado índice percentual, seja a que tenha resolvido o problema da forma

mais eficiente, ou que tenha trazido menos implicações. É importante que se

faça análise qualitativa das conseqüências das modificações, apurando as

vantagens advindas do acréscimo da sala, comparadas, por exemplo, ao

prejuízo da perda do quarto. Além disto, é fundamental o cruzamento com

informações complementares, que considerem também as implicações nos

aspectos ambientais, de funcionalidade dos espaços, etc.
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Quadro 1a
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Quadro 1b
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O capítulo seguinte descreve, discute e analisa as Variantes de

Modificação, evidenciando as suas conseqüências para os espaços da

habitação. Serão também discutidas as relações de cada uma das Variantes

com os pressupostos do arquiteto e com as diretrizes estabelecidas pela

política habitacional de Belo Horizonte.
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4-  ANÁLISES DAS VARIANTES DE MODIFICAÇÃO

As modificações tabuladas serão descritas e relacionadas às

razões gerais, imediatas e explicitamente identificáveis, que as geraram,

revelando um panorama do universo das modificações levantadas.

Posteriormente os dados gerais serão desdobrados, ainda sob parâmetros

quantitativos, em fatores que identificarão as conseqüências das

modificações. Em seguida, as análises qualitativas identificarão as razões,

os objetivos e os resultados das modificações, orientadas pela magnitude

dos resultados quantitativos assinalados, baseando-se nos seguintes

elementos:

- Nas informações colhidas em fonte primária, pelas observações diretas

durante a pesquisa de campo.

- Nos comentários dos próprios moradores, durante as entrevistas.

- Nos registros dos croquis.

- Nas entrevistas com os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação.

- Nas entrevistas com a arquiteta, autora do projeto de Arquitetura e

Urbanismo.

- Nas visitas a outros conjuntos habitacionais, sempre acompanhados por

técnicos da  Secretaria Municipal de Habitação - arquitetos, sociólogos,

filósofos, engenheiros civis -.

- Nas informações oficiais do poder público municipal, por meio de

relatórios, panfletos, termos de referências, etc., que complementaram

informações desde a origem do conjunto, durante o processo de

remoção e reassentamento.

Por fim, análise de cada modificação levantada procurou

estabelecer os agentes responsáveis por cada uma delas, durante o

processo de criação e produção das unidades de habitação. Somadas às

responsabilidades dos arquitetos, evidenciam-se também implicações
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sociais, políticas, econômicas, etc., da Política Municipal de Habitação

habitacional. Uma análise cruzando estas informações estabelecerá divisão

de responsabilidades entre os diversos agentes envolvidos.

4.1. Os problemas identificados a partir das “observações sistemáticas”

A leitura dos espaços pelo método das “observações

sistemáticas” identificou problemas das mais variadas ordens. Esses se

constituíram nos dados que compuseram, a partir dos grupos iniciais, as

Variantes Principais e Secundárias, conforme seguem abaixo descritas:

I - Variantes Primárias

1. Ordem “Física”

1.1.  Ordem da modificação no espaço interno original

Dois ou mais dos reduzidos e compartimentados espaços internos do

projeto original são unificados, permitindo determinados usos, com mais

conforto e funcionalidade, inviabilizados pelas dimensões originais. Algumas

modificações apenas remanejam as aberturas de acesso a determinados

cômodos, invertendo fluxos de circulação e aumentando a flexibilidade do lay

out.

1.1.1.  Ordem do aumento do tamanho dos cômodos

As área mínimas originais de todos os cômodos, às vezes não são

suficientes para caber, com o mínimo de conforto e funcionalidade,

mobiliário compatível com a composição familiar.

1.2  Ordem da modificação na área externa livre
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Ocupação total ou parcial das áreas de recuo frontal, posterior e lateral – no

caso dos lotes de esquina -, como alternativa para aumentar o número de

cômodos, ou para aumentar o tamanho dos cômodos existentes.

1.2.1.  Ordem do acréscimo do número de cômodos

O número de cômodos é aumentado em relação ao programa original

proposto. O aumento busca adequar-se à composição familiar e estará em

conformidade com a renda da família.  As características de cada lote serão

determinantes, na medida em que as áreas de recuo possuem dimensões,

topografia e formas, que restringem ou facilitam determinadas formas de

ocupação.

2. Ordem “Novos Usos”

2.1.  Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out móvel

A possibilidade de remanejar camas, mesas, poltronas, etc., entre diversos

cômodos, em função de demandas de uso particulares, estabelecia formas

diferenciadas de ocupação dos cômodos, em relação à previsão do projeto.

2.2. Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out fixo

As instalações hidro-sanitárias dos espaços de serviço (cozinha e área de

serviço) estabeleciam rigidez quanto ao posicionamento do lay out de

equipamentos como pia, tanque, etc. A rigidez dificultava, mas não impedia

tecnicamente, as mudanças de uso dos espaços.

2.3. Ordem da mudança dos princípios da setorização tradicional

A setorização, originalmente proposta no projeto, foi freqüentemente alterada

pelas mais diversas Variantes de Modificação.  Surgiram situações novas

que reverteram o arranjo espacial do projeto original, setorizado inicialmente

por níveis facilmente identificáveis como social, íntimo e serviço.
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2.4. Ordem da sobreposição de funções

O projeto original determinou usos específicos para cada cômodo gerado, os

quais foram revistos pelos moradores, de acordo com necessidades

diferenciadas. A carência de espaços, de maneira geral, levou à

sobreposição de atividades, nem sempre compatíveis entre si, dentro de um

mesmo cômodo.

II-  Variantes Secundárias

1. Ordem “Física”, Ordem dos “Novos Usos” e Ordem da “Tecnologia dos

Materiais”

As Variantes secundárias serão relacionadas abaixo sem distinção dos

grupos iniciais às quais pertencem, a exemplo do que foi feito com os

subgrupos das Variantes Principais. Isto porque algumas das Variantes

Secundárias permeiam vários subgrupos das Variantes Principais

simultaneamente. Por extensão, relacionam-se com mais de um dos grupos

Principais, conforme pode ser observado no Diagrama de Variantes de

Modificação.

1.1.  Ordem da retirada das empenas42

A configuração do diagrama de cobertura, bem como a inclinação da telha

especificada, geram empenas muito altas. No cruzamento do contrafrechal

com os caibros sobrepostos, surgirão vãos, por onde passarão vento e água

das chuvas, alterando a temperatura interna do ambiente e comprometendo

o conforto térmico. Outro grande vão, situado na empena lateral, sobre a

projeção do banheiro, também gerará os mesmos problemas citados,

porém em proporções ainda maiores (FIG. 5 ).

1.2. Ordem da retirada do “chapéu”

                                                
42 Empenas são as alvenarias construídas além do ponto mais baixo do telhado, configurando o diagrama
de cobertura e determinando a inclinação.
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As janelas da fachada frontal foram molduradas por um detalhe, comumente

chamado pelos moradores de “chapéu”.  Criado pelo arquiteto com o

propósito de dar identidade às fachadas, estabelecia relação de cores

diferenciadas entre as unidades habitacionais.

Este detalhe foi muito criticado pelos moradores. Alegavam o

comprometimento do aproveitamento do espaço  interno da sala e do

espaço externo do recuo frontal, além de provocar problemas de infiltração

de água e até de comprometimento da segurança (FIG. 6).

1.3. Ordem da inversão de acessos

A maioria dos lotes possuía originalmente uma testada voltada para via

pública - passarela de pedestre -, definindo a porta da sala como alternativa

única de acesso à unidade habitacional. Entretanto, os lotes de esquina,

bem como aqueles cujo limite posterior comunicava com uma segunda via

por um espaço livre de uso público, possibilitaram outras alternativas de

acesso à unidade habitacional.

1.4. Ordem de execução de muro ou cerca

No projeto original, os espaços externos frontais, posteriores e laterais –

para os lotes de esquina -, não eram delimitados. A construção do muro

divisório objetiva resolver ou minimizar os problemas de falta de privacidade,

segurança e demarcação de territorialidade, decorrentes da sua ausência.

1.5. Ordem da construção de suíte

O projeto original não previa suíte, o que não se constituiu em nenhum

problema.

1.6. Ordem do aumento da cozinha

O projeto original disponibilizava área muito pequena para a cozinha. Não

havia espaço para uma bancada mais extensa, que daria maior segurança e

conforto operacional. Tampouco havia espaço para pequena mesa de
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refeições, que resgataria inclusive as relações de convívio familiar, que

comumente acontecem dentro deste espaço.

FIGURA 5
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FIGURA 6
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1.7. Ordem da utilização de espaço como copa

O projeto original não previa espaço específico para copa. A mesa para

refeições deveria dividir espaço com as poltronas da sala, cujas dimensões

não permitiam uso prático e confortável dos móveis, simultaneamente. Outra

opção seria dividir espaço com a cozinha, cujas dimensões, igualmente

reduzidas, também geravam os mesmos problemas.

1.8. Ordem da utilização de espaço externo livre como garagem

O projeto original não contemplava área para garagem. A necessidade deste

espaço, por parte de alguns moradores,  levou a determinadas soluções de

utilização da área externa livre, que variaram de acordo  com as dimensões

do terreno e com as possibilidades de comunicação com a via pública.

1.9. Ordem da utilização de espaço como varanda frontal no primeiro

pavimento

Ainda que não houvesse a previsão no projeto original, a falta deste espaço

não se configurou como problema. Nos raros casos em que foi construída,

poucas vezes foi utilizada como tal.

1.10. Ordem da construção de varanda frontal no pavimento térreo

O projeto original não previa varanda no pavimento térreo, que faria a

transição entre o espaço público da rua e o espaço privado da habitação.

Poderia também sombrear os cômodos, prejudicados pela forte insolação,

além de proteger as esquadrias das águas das chuvas, evitando, ou pelo

menos retardando, os processos de oxidação das mesmas.

1.11. Ordem da construção de área de serviço coberta

Na área posterior da casa, foi instalado originalmente pequeno tanque de

bojo único, sem nenhuma cobertura que pudesse proteger o usuário contra

o sol e a chuva. A permanência prolongada nesta área, em época de calor

intenso, ficava dificultada e, em época de chuva, impossibilitada. A secagem
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de roupa em área protegida das águas das chuvas também requeria

improvisações.

1.12. Ordem da construção de banheiro no pavimento térreo

O projeto original previa apenas um banheiro,  com dimensões muito

reduzidas, dificultando seu uso com mínimo de conforto. Além do mais,

localizava-se no primeiro pavimento, dificultando também a acessibilidade,

sobretudo para pessoas idosas, deficientes, ou impossibilitadas

temporariamente de se deslocar.

1.13. Ordem da utilização de espaço externo livre para lazer

Ainda que não houvesse a previsão no projeto original, a falta deste espaço

não se configurou como problema.

1.14. Ordem da utilização de espaço como residência multifamiliar

Algumas famílias coabitaram uma unidade habitacional e outras optaram por

dividir a sua unidade em duas, totalmente independentes. A divisão também

ocorria com o objetivo de alugar uma das partes - normalmente o pavimento

superior - aumentando a renda familiar.

1.15. Ordem da utilização de espaço para comércio

O projeto original não previa cômodos para fins comerciais em nenhuma

unidade habitacional. Alguns foram criados, ocupando as áreas livres do

recuo frontal, ou fundindo cômodos internos, de acordo as possibilidades de

cada morador de dispor de tais cômodos.

1.16. Ordem da execução de laje de cobertura

A cobertura original previa somente telhas francesas, que não se mantinham

firmes devido à forte ação dos ventos. Com as chuvas, as telhas deslocadas

permitiam a passagem de água. As lajes substituíam as telhas com o

propósito de resolver o problema.
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1.17.  Ordem da execução de acabamento de pisos

As unidades habitacionais foram entregues com o piso no cimento grosso,

sem nenhum tipo de acabamento na sala e nos quartos, dificultando a

manutenção da limpeza, devido ao excessivo  acúmulo de poeira.

1.18. Ordem da substituição das telhas originais

As telhas de amianto substituem as telhas francesas originais.

1.19.  Ordem da troca de esquadrias

As esquadrias originais eram executadas com perfis e chapas metálicas

muito finas e, portanto, vulneráveis à ação das chuvas. O alto índice de

oxidação, na maioria das portas e janelas, expostas diretamente ao tempo,

levou à necessidade de substituição das mesmas.

4.2. Conseqüências das Variantes de modificação

As modificações, identificadas nas leituras dos espaços das

moradias no conjunto Esperança, abrangeram as mais variadas

conseqüências, na medida em que visavam resolver os problemas,

conforme se relaciona:

- resolveram totalmente um problema;

- resolveram temporariamente um problema;

- resolveram um problema parcialmente, porque geraram outros menos

abrangentes;

- resolveram um problema temporariamente e geraram outros menos

abrangentes;

- resolveram um problema parcialmente, porque geraram outros mais

abrangentes;

- não resolveram um problema.
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De acordo com cada Variante de Modificação, foram discutidas as

respectivas conseqüências, com ênfase nos resultados positivos e

negativos para as habitações:

I - Variantes Primárias

1. Ordem “Física”

1.1. Ordem da modificação no espaço interno original

50 % do total das modificações identificadas interveio no espaço interno

original, sendo que:

As modificações, que integraram ambientes internos com a

derrubada de parede divisória, principalmente nos casos onde o número de

pessoas da família era pequeno - máximo 4 -, resolveram o problema (FIG.

7).

Para os casos das famílias maiores, que precisavam de espaços

sociais também maiores, mas que não podiam prescindir dos quartos,

resolveram parcialmente o problema e geraram outros menos abrangentes.

Observou-se o comprometimento da privacidade dos moradores. É o caso

da integração, por exemplo, da sala com o quarto do pavimento térreo.

Durante o dia funciona como sala, e à noite, como quarto. Gerou alguns

GRÁFICO 1 – Modificação no espaço interno original.
FONTE – do autor, set. 2001.
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problemas de privacidade, sobretudo durante os momentos de interseção

dos usos, no final da noite ou no início da manhã.

 As soluções, que alteraram a configuração ou a posição da caixa

de escada, geraram problemas mais abrangentes. Criaram sérias

dificuldades de integração entre os cômodos dos quartos no pavimento

superior, e até impossibilidade, em caso extremo, de acesso a alguns

destes (FiG. 14 - Anexo1).

Intervir em espaços internos com dimensões tão reduzidas traz

muitas implicações, e as soluções serão mais eficientes na resolução dos

problemas para os casos das famílias menores. Ainda assim, percebe-se

que em 50 % das unidades pesquisadas, independente da composição

familiar, as modificações tentaram aumentar os reduzidos espaços originais.

A lógica determina que se o objetivo é aumentar os espaços, sem diminuir o

número de cômodos, como seria desejável, o ideal seria a ocupação das

áreas externas livres. Entretanto, acredito que a explicação para o fato de  tais

reformas não extrapolarem os limites físicos do embrião original se dê por

razões puramente econômicas. Os moradores tentam minimizar os

problemas emergentes, dentro dos limites dos espaços já existentes, ainda

que acreditem que as soluções mais eficientes tendessem a ocupar as

áreas externas. Há que se considerar o fato de que as famílias, que

possuem filhos pequenos, necessitam da área externa livre, para as

crianças brincarem. Não acredito, entretanto, que as reformas, que

preservaram as áreas externas, pretenderam preservar espaços livres para

as crianças, mas ficaram limitadas pelas restrições econômicas. As

reformas nos espaços internos implicam, na maioria das vezes, em

derrubada de alvenarias existentes, remanejamentos de aberturas, etc.,

evitando ou minimizando gastos com fundações, com reboco em grandes

superfícies de alvenaria e com acréscimos de lajes ou telhados (FIG. 13 -

Anexo 1).
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Figura 7

1.1.1. Ordem do aumento do tamanho dos cômodos
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50 % do total das modificações identificadas aumentou o tamanho dos

cômodos, sendo que:

O aumento do tamanho dos cômodos normalmente é mais viável

nas moradias ocupadas por famílias menores. Quando esse tipo de

modificação integrou quarto e sala no pavimento térreo, ou integrou os dois

quartos do primeiro pavimento (FIG.4 - Anexo 1), resolveu totalmente o

problema. Também foram satisfatórias algumas soluções, adotadas no

pavimento térreo, que ampliaram a cozinha em direção ao recuo posterior, ou

ampliaram a sala em direção ao recuo frontal. Esta última permitiu inclusive

acréscimo do quarto superior à sala, no primeiro pavimento      (FIG. 9b -

Anexo 1).

As soluções que ampliaram áreas de serviço fechadas até a divisa

posterior geraram problemas de iluminação e ventilação (FIG. 16 - Anexo 1).

As soluções que criaram quartos no recuo posterior, com acesso pelo quarto

original do térreo, também geraram sérios problemas de iluminação e

ventilação, bem como conflitos de circulação (FIG. 7. Anexo 1). Nestes casos,

resolveram parcialmente um problema e geraram outros mais abrangentes.

Ainda que apenas a metade das unidades habitacionais tenham

sofrido modificações, aumentando o tamanho dos cômodos, o interesse por

espaços mais generosos é evidente nos comentários da maioria  dos

moradores. As áreas de recuo posterior absorvem bem o acréscimo de

cozinhas e áreas de serviço. O recuo frontal, mesmo sendo reduzido e

GRÁFICO 2 – Aumento do tamanho dos cômodos.
FONTE – do autor, set. 2001.
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insuficiente para gerar novo cômodo com dimensões satisfatórias, permite o

acréscimo da sala, sem prejuízos para o restante dos espaços existentes

(FIG. 8). Possibilita ainda, conforme já foi dito, o aumento do quarto sobre

sua projeção, no pavimento superior. Entretanto, percebe-se certa

resistência, por parte dos moradores, em derrubar uma parede inteira para

reconstruí-la pouco adiante. Na medida em que as condições financeiras

dificultam a compra de materiais como ferragem, cimento e tijolos, para

erguer nova parede, os moradores não se sentem estimulados a derrubar a

existente.

O resultado deste tipo de modificação é questionável em qualquer

circunstância. Mesmo para as famílias de composição menor, percebe-se a

necessidade de acréscimo do tamanho dos cômodos. O acréscimo, pelas

razões técnicas e econômicas citadas, mostra-se mais eficiente quando

funde dois cômodos, implicando apenas em derrubada de alvenaria, sem

necessidade de reconstrução. A solução de fusão de dois cômodos

pequenos, transformando-se num cômodo maior, resulta na perda de pelo

menos um cômodo, em números absolutos, ainda que, em contrapartida, o

novo espaço gerado tenda a ter maior qualidade. Porque se perde um

cômodo, esse tipo de solução só atende eventualmente às famílias

pequenas, que poderiam prescindir dele. Revela-se inviável para as famílias

mais numerosas, que necessitam de espaços maiores, e maior quantidade

de cômodos, em conformidade com a composição familiar. Daí o

questionamento a esse tipo de modificação. Na medida em que deveria

atender sobretudo às necessidades emergenciais das famílias maiores, é

principalmente a esta composição familiar que tais modificações não

atendem. Observou-se que as modificações, que geram problemas mais

abrangentes, referem-se exatamente àquelas empreendidas nas

habitações, nas quais as famílias são constituídas por maior número de

pessoas.
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Figura 8
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1.2. Ordem da modificação na área externa livre

80 % do total das modificações identificadas interveio nas áreas externas

livres, sendo que:

As modificações que resolveram o problema são as realizadas

nas habitações, que possuem área de recuo posterior maior, possibilitando

a construção ou ampliação de cômodos como área de serviço, cozinha ou

banheiro, sem comprometimento de todo o espaço livre (FIG. 26 - Anexo 1).

Nos pequenos recuos frontais, acréscimos das salas também foram

satisfatórios, bem como as construções de algumas varandas no pavimento

térreo, protegendo as salas e as esquadrias dos efeitos do sol e da chuva.

Alguns lotes de esquina permitiram a construção de garagens e pontos de

comércio, sem prejuízos para os espaços internos das habitações (FIG. 8 -

Anexo 1).

Modificações, que resolveram parcialmente o problema, mas

geraram outros mais abrangentes, referem-se, na maioria das vezes, às

realizadas nas edificações com áreas de recuo frontal e posterior muito

GRÁFICO 3 – Modificação da área externa livre.
FONTE – do autor, set. 2001.
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pequenas. Áreas de serviço, cozinhas, banheiros, e mesmo quartos na parte

posterior do pavimento térreo, tenderão a encostar-se na divisa,

inviabilizando soluções adequadas de iluminação e ventilação para os

cômodos e comprometendo a iluminação e ventilação dos cômodos já

existentes (FIG.16 - Anexo 1). O uso das áreas externas livres nas

edificações, cujo acesso principal tenha sido invertido, gerou grandes

conflitos na setorização dos espaços internos e, consequentemente, nos

fluxos de circulação (FIG. 7 - Anexo 1).

Os banheiros, construídos na parte posterior do pavimento térreo

das habitações, porém, fisicamente separados delas, resolveram o

problema da acessibilidade, originalmente inviabilizada pelo deslocamento

vertical pelas escadas. Geraram, contudo, problemas menos abrangentes

com a transposição ao ar livre, indesejável, sobretudo, em épocas de frio

intenso e chuvas (FIG. 34 - Anexo 1).

Algumas soluções improvisadas, de cobertura para as áreas de

serviço, resolveram temporariamente o problema (FIG. 18 - Anexo1). Em

alguns casos, prejudicaram parcialmente a iluminação e a ventilação da

cozinha ou do quarto do pavimento térreo.

O elevado índice de modificações ocupando as áreas externas

livres - recuos frontal, posterior e lateral, para os lotes de esquina - ocorre

porque os espaços internos originais das habitações não comportam as

demandas de uso dos moradores, com o mínimo de conforto, praticidade e

funcionalidade (FIG. 9). Daí decorre a necessidade da revisão das

dimensões dos lotes, que exploram os limites do adensamento máximo, a

despeito das restrições econômicas. Os lotes deveriam possibilitar recuos

que viabilizassem os futuros acréscimos. As habitações também deveriam

ser implantadas e articuladas dentro destes,  de forma a conciliar, sem

maiores restrições, tais acréscimos. Para tal, as proposições urbanísticas

não deveriam vir dissociadas das arquitetônicas. Os arranjos espaciais

internos das habitações e as áreas a serem disponibilizadas para os futuros

acréscimos, deveriam considerar as implicações nas unidades vizinhas.
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Dessa forma, o núcleo da habitação seria pensado a partir do contexto

urbanístico e não como modelo isolado a ser reproduzido sistematicamente.

1.2.1.  Ordem do acréscimo do número de cômodos

71 % do total das modificações identificadas aumentou o número de

cômodos, sendo que:

Os acréscimos de número de cômodos, com o objetivo de criar

nova cozinha, área de serviço, copa, resolvem o problema da demanda

totalmente. (FIG. 24 - Anexo 1).

Resolvem apenas parcialmente, com conseqüências menos

abrangentes, quando os acréscimos relacionados prejudicam um pouco a

iluminação e ventilação do quarto do pavimento térreo (FIG.  9b - Anexo 1).

Os acréscimos do número de quartos no primeiro pavimento

resolvem a demanda quantitativa, mas geram problemas mais abrangentes.

Comprometem fluxos de circulação horizontal, criam ambientes sem

iluminação e ventilação naturais, etc. (FIG. 21 - Anexo 1).

Os raros casos que não resolvem o problema referem-se àqueles

cujos espaços resultantes não possibilitam ao morador usá-lo em

conformidade com a função pretendida (FIG. 31 - Anexo 1).

GRÁFICO 4 – Acréscimo do número de cômodos.
FONTE – do autor, set. 2001.
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O elevado índice de acréscimo do número de cômodos revela o

quanto o programa predefinido, a partir dos parâmetros mínimos de

habitabilidade, não atendem, de maneira geral, às necessidades dos

moradores.

Há que se considerar os resultados das limitadas alternativas de

acréscimo, adotadas na solução do problema. O embrião original, definido a

partir dos cômodos mínimos, encostado nas duas divisas laterais e

implantado em lotes com mínimos recuos frontais e de fundo, dificilmente

comportará um acréscimo que não traga restrições no rastro da solução

proposta. Os novos cômodos, que, invariavelmente, ocupam recuos frontais

e de fundo, tendem a comprometer a iluminação e ventilação dos cômodos

originais. Estes, passam a ser iluminados e ventilados indiretamente, por

meio dos novos cômodos criados (FIG. 10).

 Para os casos das áreas de recuo posterior maiores, percebe-se

a construção de cômodos com formas e dimensões que permitam uso

funcional do espaço, como pôde ser verificado em algumas cozinhas e áreas

de serviço (FIG. 9b - Anexo 1). Para os casos das áreas de recuo frontal, as

dimensões mínimas não permitem a criação de cômodos, cujos espaços

possam funcionar adequadamente. Além de comprometerem todo o restante

dos espaços internos existentes, não resolvem a deficiência do número de

cômodos (FIG. 18 - Anexo1). Não é por acaso que estas áreas normalmente

são utilizadas para aumentar as dimensões e não o número dos cômodos

existentes.

É interessante observar que as famílias, cuja composição não

ultrapassa seis pessoas, normalmente não têm necessidade de aumentar o

número de cômodos. Consequentemente, não questionam o programa de

necessidades originalmente proposto. Por outro lado, mesmo nas famílias

mais numerosas, não existe a solicitação de novos cômodos que venham a

absorver funções que vão além das eminentemente básicas – trabalhar,

comer, dormir, descansar -. As sociedades mais estratificadas não

prescindem, nas suas habitações, de cômodos, que, na prática, terão usos
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específicos e pouco freqüentes, como por exemplo sala para jogos, sala de

ginástica, quarto para hóspedes, etc. No caso das sociedades constituídas

pelas populações de baixa renda, a reivindicação é por cômodos onde

possam desenvolver, com o mínimo de conforto, as atividades básicas. Não

fazem, inclusive, restrição quanto à sobreposição de determinadas funções,

mesmo quando muitas delas sejam totalmente incompatíveis (FIG. 23 -

Anexo 1). Esta observação aumenta ainda mais o compromisso que

devemos ter com o atendimento das reivindicações dos moradores, na

medida em que se referem a cômodos que permitam desenvolver, com

conforto e funcionalidade, as atividades básicas da vida cotidiana.
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Figura 9
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Figura 10
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2. Ordem dos “Novos Usos”

2.1.  Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out móvel

61 % do total das modificações identificadas alteraram o uso dos espaços

providos de lay out móvel, em relação ao projeto original, sendo que:

Considerando-se como lay out móvel aquele definido por móveis

que possam ser deslocados, a variação do uso dos espaços, a partir da

mudança deste mobiliário, resolveu a maioria dos problemas. Referiu-se

basicamente à substituição da sala de estar por copa - 18,75% -, quarto do

pavimento térreo por copa - 31,25% -, quarto  do pavimento térreo por sala de

TV -6,25%-,  quarto do pavimento térreo, ou quarto do primeiro pavimento por

sala -18,75%- e quarto do primeiro pavimento por varanda - 6,25% -.

Os casos que resolveram o problema e geraram outros menos

abrangentes referem-se às salas do pavimento térreo, usadas como quarto,

sobretudo nas famílias com maior número de pessoas. Como são pontos

de passagem obrigatória para acesso ao primeiro pavimento, provocam

conflitos de uso, comprometendo a privacidade e a tranqüilidade das

pessoas que dormem nestes cômodos (FIG. 11a - Anexo 1).

Observou-se que a maior parte das inversões de uso dos

espaços, em relação ao originalmente proposto, está diretamente

relacionada à composição familiar, e se compôs  basicamente dos

seguintes rearranjos:

GRÁFICO 5 – Mudança do uso dos espaços providos de lay out móvel.
FONTE – do autor, set. 2001.
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- 50% das modificações objetivaram prover espaços para colocação de

mesas com 6 cadeiras para refeições, configurando espaços para copas,

em substituição aos espaços destinados a quarto ou sala no pavimento

térreo. Nas modificações, a perda do quarto no térreo foi resolvida com o

adensamento de camas beliche em um dos outros dois quartos

restantes, no primeiro pavimento (FIG. 27 - Anexo 1). Os filhos, crianças na

maioria, são colocados nos quartos, sem distinção de sexo. A perda da

sala é recompensada pelo ganho da copa, que, na verdade, não anula o

uso do espaço ainda como sala. As poltronas são substituídas pelas

cadeiras ao redor da mesa de refeições, permitindo inclusive o uso do

espaço como sala de TV (FIG. 22 - Anexo 1).

- 30% das modificações substituíram um dos três quartos, transformando-

o em sala para TV, varanda ou cômodo para diversão das crianças, etc.

(FIG. 20 - Anexo 1). Os arranjos só foram possíveis em famílias com

menor número de pessoas. As famílias maiores, ainda que desejassem

tais mudanças, não podiam prescindir de nenhum dos quartos, muitas

vezes, já insuficientes.

2.2. Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out fixo

32 % do total das modificações identificadas alteraram o uso dos espaços

providos de lay out fixo, em relação ao projeto original, sendo que:

GRÁFICO 6 – Mudança no uso dos espaços providos de lay out fixo.
FONTE – do autor, set. 2001.
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Considera-se como lay out fixo aquele definido por equipamentos

que demandam instalações especiais, como pia da cozinha e tanque da

área de serviço. A variação do uso dos espaços, a partir da mudança desse

lay out, resolveu os problemas, nos casos em que as cozinhas foram

ampliadas ou transferidas para a área de recuo posterior, com

remanejamento também da área de serviço.

As modificações, acima relacionadas, comprometeram a

iluminação e ventilação do quarto dos fundos, bem como do cômodo em que

a cozinha funcionava originalmente – usado agora como copa na maioria

das modificações -, gerando problemas mais abrangentes (FIG. 11b - Anexo

1).

Referindo-se ainda às mesmas modificações, porém para os

casos das habitações, cujos terrenos possuíam área de recuo lateral,

considerou-se que as modificações geraram problemas menos

abrangentes. Os recuos laterais permitiriam iluminar e ventilar o quarto do

pavimento térreo, ainda que, para os casos observados, não tenham sido

efetivamente adotados (FIG. 5 - Anexo 1).

São várias as implicações de ordem técnica e econômica no

rearranjo dos equipamentos da cozinha e área de serviço, bem como nas

suas respectivas instalações hidráulicas e sanitárias.  Apesar disso, o

elevado índice de modificações observadas nestes espaços - quase 30% -,

evidencia alto grau de insatisfação. A cozinha é um dos espaços que mais

mereceram a atenção nos comentários dos moradores, revelando a sua

relevância no contexto do núcleo da habitação popular. Devemos considerar

suas relações com a forma, dimensionamento e equipamentos a serem

previstos, aspectos de conforto ambiental, operacional, funcionalidade,

praticidade, segurança, etc. Os espaços mínimos, contudo, praticamente

impossibilitam o atendimento de todas as demandas.



Variantes de Modificação em habitação popular
116

2.3. Ordem da mudança dos princípios da setorização tradicional

23,5 % do total das modificações identificadas revelam preocupação em

manter a setorização tradicional, sendo que:

Resolveram o problema as famílias pequenas que prescindiram

do quarto do pavimento térreo e utilizaram apenas os quartos do primeiro

pavimento, caracterizando a parte íntima da habitação.

Os moradores, cujas famílias eram maiores, mas que também

pretenderam concentrar todos os quartos no primeiro pavimento,

construíram um terceiro quarto, gerando problemas mais abrangentes.

Comprometeram a iluminação e ventilação do banheiro e de um dos quartos

originais. Também criaram circulações horizontais estreitas e

desconfortáveis, devido à pequena largura dos lotes (FIG. 11).  

A organização espacial das habitações tradicionais brasileiras

segue alguns princípios que estabelecem setorização onde a parte social,

composta pelo vestíbulo, sala de estar, etc. é colocada logo no início da

habitação. Em seguida, a parte íntima composta pelos quartos - se a

habitação se compõe de dois pavimentos, os quartos ficam no pavimento

superior – e, nos fundos, desenvolve-se a parte de serviço, constituída pela

cozinha e área de lavanderia. Segundo estes princípios, todos os quartos

deveriam estar no pavimento superior. A situação original do projeto propõe,

por questões de conveniência de programa, em conformidade com as etapas

de realização de obras, um quarto separado dos outros, ligado diretamente

com a sala e a cozinha, no pavimento térreo. Esta situação não representou

GRÁFICO 7 – Mudança dos princípios da setorização tradicional.
FONTE – do autor, set. 2001.
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nenhum problema para os moradores, inclusive para aqueles que

continuaram a mantê-lo como quarto, fragmentando a parte íntima em dois

níveis diferenciados. Durante as entrevistas, não houve nenhum comentário

que manifestasse insatisfação com a estratégia, que, de certa forma,

perverteu os princípios da setorização tradicional. Acredito, entretanto, que

outros tipos de transgressão, como, por exemplo, a colocação da cozinha e

da área de serviço na frente da casa, poderiam representar problemas mais

sérios, que implicariam em drásticas modificações para reversão da

setorização.

Os moradores que desativaram o quarto, originalmente construído

no pavimento térreo - 21% -, não o fizeram para atender determinados

princípios de setorização, mas por demandas de uso particulares (FIG. 8 -

Anexo 1).

A posição do banheiro social, instalado na parte íntima, também

não é contestada pelos moradores, em razão de possível comprometimento

da privacidade dos quartos. Isto reforça o entendimento de que a

transgressão de determinados princípios tradicionais não representa

maiores problemas para a população de baixa renda.

Apenas três moradores revelaram explicitamente o desejo e a

preocupação de separar a área íntima, no primeiro pavimento, da parte social

e de serviço do pavimento térreo. Curiosamente, os três casos referiram-se a

trabalhadores da construção civil, habituados a construir habitações para a

classe média. Acredito que esses moradores estivessem impregnados

pelos princípios tradicionais de setorização, adotados pela classe média, que

definitivamente não admite nenhum tipo de interseção entre área íntima e

social.
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FIGURA 11
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2.4. Ordem da sobreposição de funções

50 % do total das modificações identificadas sobrepõem funções, sendo

que:

59% das sobreposições de funções referiram-se a atendimentos,

visando operacionalizar a lavagem e secagem de roupas. Resolveram

parcialmente o problema e geraram outros menos abrangentes, na medida

em que provocaram conflitos de usos dos espaços e comprometeram a

fluidez da circulação entre os diversos cômodos. Varais foram instalados nas

varandas -11% -, nas escadas e hall de circulações - 17% -, nas garagens -

11% - e nos quartos -11%-. "Tanquinhos" elétricos foram  instalados nos hall

de circulações -17% -, cozinhas - 22% - e copas  - 11% - (FIG. 12).

25% das sobreposições de funções visaram possibilitar a

colocação de quantidade maior de camas, sobretudo nos casos das famílias

com maior número de pessoas. As soluções geraram problemas mais

abrangentes, na medida em que comprometeram a privacidade dos

moradores. Em alguns casos,  camas foram instaladas na sala - 80% -.  Em

casos extremos, camas foram instaladas na cozinha - 20% -, colocando em

risco a integridade física dos moradores (FIG. 32 - Anexo 1).

7,5 % das sobreposições encontradas referiram-se a tevês

instaladas nas cozinhas para manter as crianças próximas das mães.

Geraram problemas mais abrangentes, na medida em que estas soluções

também colocaram em risco a integridade física das crianças e até dos

adultos.

GRÁFICO 8 – Sobreposição de funções.
FONTE – do autor, set. 2001.
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8,5% das sobreposições encontradas referiram-se a mesas de

refeições instaladas nos quartos. Geraram problemas menos abrangentes,

na medida em que comprometeram a privacidade dos moradores.

A fim de apurar os números acima apresentados, adotou-se o

seguinte procedimento:

- Para o caso das habitações pesquisadas, as dimensões dos cômodos

não abarcam, sem conflitos, várias funções num mesmo espaço. Ainda

assim, não foram interpretados como sobreposições os casos em que

mesa para refeições, console para TV e som e poltronas ocupavam

simultaneamente um mesmo espaço da sala de estar. São situações

recorrentes no dia-a-dia das sociedades mais estratificadas e que, via de

regra, não provocam conflitos de usos. Para tal, existe uma organização

estabelecida, a partir da disposição de mobiliário, diferenciação de níveis,

etc., que garante a funcionalidade, praticidade e conforto no uso,

simultâneo ou não, de cada uma das funções.

Observe-se que, em todas as situações em que houve

sobreposição de funções, a composição familiar aponta mais uma vez como

um dos fatores determinantes:

- Os tanques originais não são suficientes para a lavagem de tantas

roupas, sobretudo das famílias com maior número de crianças. Os

"tanquinhos" elétricos surgem como alternativa prática e econômica,

demandando espaço específico, não previsto no projeto original. Posterior

à lavagem das roupas, a secagem se torna outra demanda a ser

resolvida. Espaços já configurados para as mais diversas funções serão

reaproveitados e reutilizados para as instalações dos varais.

- A necessidade de colocação de camas na sala e, em situações

extremas, até nas cozinhas, aponta para os casos em que os três quartos,
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ainda que adensados por camas do tipo beliche, não foram capazes de

atender à demanda de famílias numerosas.

FIGURA 12
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II-  Variantes Secundárias

1. Ordem “Física”, Ordem dos “Novos Usos” e Ordem da “Tecnologia dos

Materiais”

1.1. Ordem da retirada das empenas

23,5 % do total das modificações identificadas retiraram as empenas, sendo

que:

O objetivo da retirada das empenas foi eliminar os vãos existentes

que permitiam a passagem de água e vento. O fechamento dos vãos

resolveria o problema. A totalidade dos moradores insatisfeitos optou por

retirar os “topetes”, como são comumente definidos por eles.

O ritmo marcado pelas altas empenas, que se repetem

sistematicamente na tipologia empregada, estabelece uma ordem

caracterizada pela previsibilidade formal, própria do conjunto. Com a retirada

das empenas, a quebra da ordem dá lugar à imprevisibilidade e a uma

aparente desordem, própria dos assentamentos espontâneos.

Instalado num vale, todo o conjunto recebe forte corrente de vento,

que penetra na habitações pela abertura lateral no alto da empena, bem

como pelas frestas existentes entre os caibros, sobrepostos ao

contrafrechal. Por estas aberturas e frestas, nos períodos de chuva, os

ventos carregam água para o interior dos ambientes, no primeiro pavimento.

A saúde dos moradores fica comprometida com as constantes correntes de

vento úmido que circulam pelo interior das habitações.  A segurança também

GRÁFICO 9 – Retirada das empenas.
FONTE – do autor, set. 2001.
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fica comprometida, quando molham os pisos da escada, aumentando os

riscos de escorregamentos e quedas.

A intenção marcadamente formal de gerar ritmo que desse

identidade e estabelecesse harmonia ao conjunto, provocou problemas

básicos, porém extremamente sérios, como os citados. O exercício de

projeto deveria antecipar a resolução destes problemas, facilmente

perceptíveis, priorizando-os em relação às questões meramente formais.

Apesar do baixo índice de modificação na retirada das empenas,

os comentários dos moradores revelam grande insatisfação com o

desconforto térmico gerado pela entrada dos ventos e das águas das

chuvas. Além das empenas, o tipo de telha utilizada e a configuração do

diagrama de cobertura adotada também contribuem para o agravamento dos

problemas. Estes fatores serão discutidos adiante e demonstram que a

solução para os problemas relacionados seja um pouco mais complexa,

não se resolvendo apenas mediante o fechamento dos vãos existentes nas

empenas. Por fim, é interessante observar que a descaracterização plástica

das habitações, e do conjunto como um todo, provocada pela retirada dos

topetes, não é sequer mencionado pelo moradores como situação a ser

lamentada.

1.2. Ordem da retirada do “chapéu”

47 % do total das modificações identificadas retiraram os “chapéus”, sendo

que:

GRÁFICO 10 – Retirada do "chapéu".
FONTE – do autor, set. 2001.
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A laje inclinada de coroamento do detalhe favorecia a percolação

de água, além de comprometer a segurança dos moradores, na medida em

que facilitava o acesso à janela do quarto do primeiro pavimento,

funcionando como degrau. O avanço do detalhe em relação à projeção da

fachada, e em direção ao pequeno recuo frontal, reduzia ainda mais as

dimensões do recuo. Além disto, o nicho gerado por ele, no interior da sala,

não contribuía para a melhoria do aproveitamento do espaço interno. Desta

forma, a retirada do elemento da fachada, tratado pelos próprios moradores

como “chapéu”, resolveu todos os problemas acima relacionados.

Os detalhes construídos nas fachadas receberam pintura com

cores diferenciadas, propostos pela arquiteta com o objetivo de se criar um

elemento que desse um pouco mais de identidade à casa, para não ficar tipo

caixotinho da Companhia Habitacional – COHAB -. Durante a execução das

obras, por razões de conveniência financeira e facilidade operacional, a

construtora responsável pela obra tentou suprimir o detalhe. A arquiteta

autora do projeto se opôs, acreditando na importância do elemento como

instrumento de identificação e personalização das habitações. Durante a

pesquisa de campo, entretanto, os comentários dos moradores

evidenciaram que eles não se identificaram com tais elementos, os quais

foram comparados, metaforicamente, com casinha de cachorro, igreja, etc.

Os números revelam grande rejeição ao elemento, cuja relação custo-

benefício deixa claro que deveria mesmo ter sido eliminado:

- As lajes inclinadas, configurando o telhado de duas águas que cobre o

avanço da alvenaria, foram moldadas in loco e engastadas. Em

épocas de chuva, tornam-se ponto vulnerável à percolação de água.

Com as infiltrações, geram estragos permanentes nas pinturas

internas, requerendo manutenção permanente. Os problemas com

mofo nas paredes são constantes, e tendem a se agravar,
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considerando-se que os moradores colocam móveis para esconder o

problema, obstruindo a ventilação nas mesmas.

- As dimensões da sala não flexibilizam o arranjo do lay out e os pontos

elétricos para instalação de aparelhos de som e TV situam-se na

parede oposta à do detalhe. Desta forma, a maioria  dos moradores

encostou as poltronas próximas do nicho, deixando um vazio, entre a

parede e as poltronas, que não obstruía, mas dificultava o acesso à

janela (FIG. 31 - Anexo 1). Somente uma habitação pesquisada utilizou

o nicho, gerado pelo detalhe, no interior da sala, para encaixar um

móvel. Tratou-se de console para TV, o qual obstruiu a abertura da

janela    (FIG. 11a – Anexo 1).

- Outro fator a ser observado é o fato de que o elemento avançava 44 cm

para fora do alinhamento da projeção da fachada. Os recuos frontais,

que possuíam em média 130 cm livres em relação à divisa com a via

pública, reduziam para 86 cm com o avanço do detalhe, restringindo

ainda mais as possibilidades de aproveitamento dos recuos (FIG. 18 -

Anexo 1).

1.3. Ordem da inversão de acessos

17,5 % do total das modificações identificadas inverteram o acesso às

edificações, sendo que:

GRÁFICO 11 – Inversão de acessos.
FONTE – do autor, set. 2001.
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As habitações que possuíam recuo lateral, ainda que proveniente

de invasão de área livre de uso público, puderam ter segunda alternativa de

acesso, com entrada direta pela área dos fundos, sem nenhum tipo de

inversão dos arranjos espaciais internos e nenhum comprometimento da

setorização (FIG. 17 - Anexo 1). Entretanto, as habitações, cujos lotes se

comunicavam com duas ruas, uma pela divisa frontal, outra pela posterior -

na cota do primeiro pavimento -, tiveram sérios problemas, gerados pela

inversão dos acessos (FIG. 23 - Anexo 1). A setorização interna ficou

comprometida,  refletindo-se em fluxos de circulação, que prejudicaram a

privacidade de alguns cômodos e geraram conflitos de usos. Em alguns

casos, comprometeu também a iluminação e a ventilação natural dos

cômodos dos fundos, no pavimento térreo (FIG. 6 - Anexo 1). Não obstante os

problemas gerados, a inversão dos acesso só foi possível mediante a

invasão de área livre de uso público, configurando problemas mais

abrangentes.

De acordo com os comentários, pôde-se perceber que seria

desejável que houvesse outra alternativa de entrada, independente da

entrada social. O acesso seria direto pela área de serviço, ou mesmo pela

cozinha. Entretanto, a largura mínima dos lotes impossibilita alternativa de

acesso pela lateral, considerando-se que as habitações ficam coladas nas

duas divisas.

O princípio de reprodução em série, que orientou a criação e a

implantação das habitações no conjunto Esperança, estabelece uma lógica

que permite compatibilizar os modelos predefinidos com a insolação,

topografia, vias de acesso, etc., apenas de maneira generalizada. O

processo dá margem para questionamentos, na medida em que sistematiza

tarefas que iriam suscitar outras soluções, se fossem tomadas de forma

individualizada.
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1.4.  Ordem de execução de muro ou cerca.

100 % do total das modificações identificadas construíram muros ou cercas

divisórias, sendo que:

Em todos os casos, a construção do muro divisório resolveu os

problemas de segurança, privacidade e demarcação do território.

A falta de delimitação dos lotes dificulta a determinação dos

limites da transição entre o território privado e o público. A necessidade da

demarcação surge a partir de conceitos como personalização e defesa43. Os

mecanismos de personalização podem ser identificados por meio de

materiais convencionais como tijolos, blocos, mourões de madeira e ou

concreto, com fechamento em arame farpado, etc. Também podem ser

identificados nos materiais alternativos, recolhidos das sucatas, como

chapas metálicas, pedaços de telhas, pedaços de madeira, bambu, etc.

Cada material possui formas, dimensões, texturas e cores próprias, que

decoram e compõem os muros e as cercas. Os mecanismos de defesa

visam a segurança dos moradores contra a intromissão física (FIG. 13a). Em

algumas circunstâncias observadas, a fragilidade das cercas não representa

barreira ao acesso físico, mas evidenciam a necessidade  do resgate da

privacidade (FIG. 13b).

A prevalência quase absoluta dos muros, construídos em tijolos

ou blocos revela coerência muito grande na preocupação com a segurança,

explicitada nos comentários da maioria dos moradores entrevistados,

                                                
43 Malard, em suas investigações sobre os mecanismos de marcação de territorialidade, aponta conceitos
como personalização e defesa. (Malard, 1992. p.100).

GRÁFICO 12 – Execução de muro ou cerca.
FONTE – do autor, set. 2001.
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sempre muito apreensivos com relação ao tráfico de drogas. Além disso,

buscam resgatar a privacidade, conforme já foi mencionado. A concepção do

embrião original propõe acertadamente a porta de entrada na fachada lateral

da casa. Entretanto, a janela da sala fica na fachada frontal, voltada para a via

de pedestre. Desta forma, as pessoas que passam pela via têm visão do

interior das habitações. O muro em alvenaria torna-se, portanto, eficiente

instrumento para resolver tanto a questão da segurança, quanto da

privacidade. Os fechamentos em cercas possuem caráter provisório,

conforme atestam os moradores.

A divisa posterior das habitações também foi entregue sem

nenhum tipo de fechamento, gerando os mesmos problemas em relação à

área frontal. Quanto à demarcação da territorialidade, a situação é um pouco

diferente, mas não menos delicada. A testada posterior delimita as divisas

entre vizinhos. Qualquer invasão na execução do fechamento da divisa, seja

ela consciente ou não, tem gerado sérios conflitos entre vizinhos. Não se

percebe nenhum detalhe que revele intenção de personalização dos muros

ou cercas construídas. Contudo, a totalidade dos fechamentos verificados,

executados com tijolos ou blocos,  revela perfeita coerência entre a busca de

segurança e o resgate da privacidade, em relação aos vizinhos de fundo.
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Figuras 13a e 13b
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1.5. Ordem da construção de suíte

3 % do total das modificações identificadas construíram suíte no primeiro

pavimento, sendo que:

O único caso identificado referiu-se à habitação de um casal sem

filhos, que construiu segunda alternativa de acesso ao banheiro, no primeiro

pavimento. A modificação previu uma porta comunicando diretamente com o

interior do quarto, mantendo, contudo, o acesso original ao banheiro.

Funciona como banheiro do quarto, ou seja, atende à suíte, mas continua

cumprindo também as funções de banheiro social (FIG. 4. Anexo 1).

Praticamente inexiste reivindicação por banheiros individualizados

entre as populações de baixa renda, ao contrário do que se verifica nas

sociedades mais estratificadas. Desta forma, o fato de o programa de

necessidades não contemplar espaço para suíte, significa decisão correta e

coerente com as restrições impostas pelas circunstâncias econômicas.

1.6. Ordem do aumento da cozinha

42 % do total das modificações identificadas construíram nova cozinha ou

aumentaram a existente, sendo que:

GRÁFICO 13 – Construção de suíte.
FONTE – do autor, set. 2001.

GRÁFICO 14 – Aumento da cozinha.
FONTE – do autor, set. 2001.
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A maior parte das modificações, que objetivaram aumentar a

cozinha, resolveram totalmente o problema. As soluções acresceram a

existente, ou construíram uma nova na área de recuo posterior, ou

simplesmente mudaram a posição do vão da porta de comunicação interna,

reduzindo o percurso de deslocamento no interior, aumentando a

flexibilidade do mobiliário (FIG. 26 - Anexo 1). Estas soluções não obstruíram

a janela do quarto do pavimento térreo, voltada para os fundos (FIG. 9b -

Anexo 1). Quando o fizeram, integraram o quarto com a sala, cuja iluminação

e ventilação ficaram voltadas para a área de recuo frontal (FIG. 21 - Anexo 1).

As soluções que resolveram parcialmente o problema e geraram

outros mais abrangentes referiram-se àquelas que comprometeram a

iluminação e ventilação do quarto dos fundos (FIG. 22 - Anexo 1).

A modificação que gerou problemas menos abrangentes referiu-

se à que aumentou a cozinha, incluindo a área da escada original, a partir da

sua remoção. Uma mesa para pequenas refeições foi instalada abaixo da

nova projeção da escada, resultando num espaço para refeições, pouco

iluminado e ventilado (FIG. 14 - Anexo 1).

Todas as modificações observadas foram executadas com o

propósito de aumentar o tamanho da cozinha. O projeto original previa

espaço de 5 m2, onde equipamentos como, pia, fogão e geladeira, se

alinhavam numa mesma parede hidráulica, contendo as prumadas que

alimentavam os equipamentos da cozinha e do banheiro, no pavimento

superior. A cozinha, configurada longitudinalmente, devido à pequena largura

dos lotes, não permitia outra alternativa para colocação dos armários que

não fosse na parede oposta aos equipamentos já relacionados. Com os

equipamentos de um  lado e os armários do outro, o espaço livre central

ficou totalmente reduzido, acarretando uma série de implicações:

- O espaço de operação do fogão, da pia, da geladeira e dos armários,

é praticamente o mesmo e coincide com o fluxo de circulação,

provocando conflito entre a área de trabalho e o eixo de passagem. A
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situação pode provocar sérios acidentes, não só para os adultos, mas

também para as crianças. Todos circulam permanentemente em

frente ao fogão, utilizando-se da área de trabalho como única

alternativa de fluxo de passagem para acesso à área de recuo

posterior.

- Os dimensionamentos, bem como a configuração espacial proposta,

não disponibilizam espaço que pudesse comportar pequena mesa

para refeições. A reivindicação foi recorrente nos comentários dos

moradores. As tentativas de se instalar a pequena mesa no espaço da

cozinha trouxeram resultados insatisfatórios. A mesa era sempre

colocada, por falta de opção, ao lado de um armário, na parede oposta

aos equipamentos. Por menor que fosse, sua profundidade sempre

superava a dos armários. Isto obrigava que fosse mantida encostada

na parede, ainda assim ocupando projeção maior do espaço central

livre. Somente podiam ser colocadas duas cadeiras, as quais, quando

em uso, obstruíam totalmente a passagem e comprometiam o espaço

operacional da cozinha (FIG. 14).
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Figura 14
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Observe-se que os problemas são decorrentes dos

dimensionamentos em sua maior parte. A tradição das nossas origens, nas

famílias rurais brasileiras, faz com que estejamos habituados a utilizar o

espaço da cozinha não apenas como área de trabalho, mas como espaço de

permanência, onde realizamos, inclusive, nossas refeições. Atualmente,

sociedades mais estratificadas, cultural e economicamente, utilizam as

cozinhas como espaços de convívios sociais. Os equipamentos e

eletrodomésticos ganham desenhos modernos, exclusivos, tornando-se

valiosas peças de design que acompanham as tendências da moda, e são

símbolos de status social. Nas habitações para população de baixa renda,

percebe-se claramente a necessidade do resgate desse espaço para

convívio. Verificou-se, por exemplo, que, mesmo as modificações que

construíram novas cozinhas, disponibilizando o seu espaço no projeto

original, para funcionar como copa, mantêm uma outra mesa para refeições,

dentro do espaço da nova cozinha.

1.7. Ordem da utilização de espaço como copa

41 % do total das modificações identificadas criaram espaço específico para

copa, sendo que:

GRÁFICO 15 – Utilização de espaço como copa.
FONTE – do autor, set. 2001.
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A grande maioria das modificações,  empreendidas com o objetivo

de gerar espaço para copa, resolveu o problema. Referiu-se basicamente à

instalação da copa no lugar do quarto, no pavimento térreo - 42% -, no lugar

da cozinha - 33% -, e no lugar da sala - 25% -.

Nos casos em que a copa foi criada na área de recuo posterior,

comprometeram a iluminação e a ventilação da cozinha. Também

aumentaram o indesejável fluxo de circulação no interior da cozinha, usada

como passagem obrigatória para acesso à copa, gerando com isto

problemas mais abrangentes (FIG.7 - Anexo 1).

A situação que propôs a copa abaixo da projeção da escada de

acesso ao primeiro pavimento resultou num espaço de ambiência pouco

agradável, gerando problemas menos abrangentes (FIG.14 - Anexo 1).

Ainda que o projeto original tenha previsto espaço para mesa na

sala de estar, na prática, as dimensões do espaço - 8m2 - são insuficientes.

Não comportam, com conforto e funcionalidade, mesa com cadeiras, jogos

de poltronas, além de consoles para TV e som, todos interagindo

simultaneamente.

Os moradores que tentaram este arranjo mantêm pelo menos

algum dos móveis fechados, encostados nas paredes e inacessíveis  (FIG.

19 - Anexo 1). Além das dimensões reduzidas, outros fatores como a porta

de entrada, as passagens que dão acesso ao quarto do pavimento térreo, à

cozinha e à escada,  restringem ainda mais as possibilidades de uso do

espaço da sala. A situação justifica o grande número de modificações que

objetivam a criação de espaços para funcionarem como copa. Configuram-

se basicamente a partir das seguintes proposições:

- A utilização já discutida, das mesas para refeições precariamente

instaladas na cozinha. Além das dimensões reduzidas das mesas,

que  já não atendem à demanda das famílias, ainda trabalham

subutilizadas, na medida em que ficam encostadas nas paredes.
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Comprometem também o fluxo de circulação e a área de trabalho da

cozinha (FIG. 6 - Anexo 1).

- Por fim, uma proposição recorrente refere-se à modificação para a

instalação da copa no cômodo original da cozinha. Ainda que a

demanda pela copa seja muito grande, como evidenciam os números,

neste caso específico ela surge numa relação direta de causa e efeito.

A prioridade da modificação, a julgar pelos comentários dos

moradores, deixa claro que a intenção é criar uma cozinha maior, mais

prática e mais confortável, e não um espaço específico para as copas.

Como conseqüência, o cômodo original da cozinha fica destinado ao

uso como copa. Mesmo que a iluminação resultante não seja

satisfatória, as dimensões do cômodo permitem a inserção de mesas

maiores, proporcionais ao número de pessoas das famílias (FIG.11b -

Anexo 1).

1.8.  Ordem da utilização de espaço externo livre como garagem

23,5 % do total das modificações identificadas utilizaram o espaço de algum

recuo da unidade habitacional em relação ao lote, sendo que:

Somente puderam resolver o problema da falta da garagem os

moradores cujas habitações estavam locadas em lotes de esquina, com

uma testada voltada para via local. A maioria, entretanto, invadiu áreas livres

de uso público para aumentar o recuo e abrigar o veículo (FIG. 15). As

GRÁFICO 16 – Utilização de espaço externo livre como garagem.
FONTE – do autor, set. 2001.
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soluções, via de regra, comprometeram a iluminação e a ventilação dos

cômodos do pavimento térreo, gerando, portanto, outros problemas mais

abrangentes.

O baixo índice de modificações para a construção de garagens

nos espaços de recuo frontal justifica-se por se tratar de habitações de baixa

renda, onde é muito pequeno o número de proprietários de veículos. Por se

tratar de reivindicação de uma minoria, a solução para os casos não pode

ser generalizada, devendo ser estabelecida com muito critério.

De acordo com os princípios de adensamento máximo, muito

caros aos empreendimentos que produzem a habitação popular, as vias de

pedestre, ao longo das quais se alinham as habitações, tornam-se

alternativa muito desejável. A viabilidade das vias aumenta ainda mais

quando se trata de grandes áreas com topografias acidentadas, o que é

muito comum, devido à escassez de área livre, na região metropolitana.

Entretanto, há que se considerar que as vias de pedestre, cujas larguras

variam em média entre 4,0 m e 5,0 m, não comportam o trânsito de veículos.

Isto impossibilita os moradores de chegarem, com os veículos, até suas

portas.

Somente os moradores, cujos lotes possuíam recuo frontal ou

lateral maior, ampliados ilicitamente sob a forma de invasão, puderam

construir abrigo para o automóvel (FIG. 2 - Anexo 1). Por outro lado, estratégia

de projeto, que estabelecesse recuos frontais mínimos de 5,0 m, que

possibilitassem a ocupação como garagem, iria comprometer os

adensamentos mínimos necessários para viabilização de futuros

empreendimentos. As dimensões dos lotes seriam aumentadas, diminuindo

a quantidade de habitações a serem construídas. Nessa circunstância, as

vias de pedestre perderiam a sua viabilidade, por não comportarem a

circulação de veículos. Por fim, considerando-se que a garagem é demanda

da minoria dos moradores, a maioria seguramente utilizaria os recuos para

outro fim. É evidente que a possibilidade de recuo mais generoso seria
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muito desejável, sobretudo para facilitar determinadas modificações sem

tantas restrições, conforme temos observado. Definindo porém, prioridades,

a utilização das área de recuo frontal como garagem estaria atrás de muitas

outras necessidades.
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Figura 15
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1.9. Ordem da utilização de espaço como varanda frontal no primeiro

pavimento

29,5 % do total das modificações identificadas criaram varandas no primeiro

pavimento, sendo que:

A maioria das soluções que criou varandas no primeiro pavimento,

sobre as lajes feitas prioritariamente para cobrir a área de recuo frontal do

pavimento térreo, resolveu os problemas.

Em alguns casos, o uso dos espaços como varanda gerou

problemas de diversas naturezas. Os problemas são considerados menos

abrangentes, considerando-se que haveria soluções, tecnicamente simples

e economicamente viáveis, para resolvê-los, conforme se relaciona:

- A varanda, colada na divisa lateral, compromete a privacidade dos

vizinhos. Poderia ser resolvido com alvenaria levantada até a altura de

1,8m, em substituição ao guarda-corpo normalmente utilizado, com altura

= 1,1m (FIG. 16a).

- A sobreposição de funções compromete a ambiência de algumas

varandas,  quando são instalados varais, transformando os espaços em

áreas para secagem de roupa (FIG. 16b). A criação de cobertura para a

área de serviço, na área de recuo posterior do pavimento térreo, resolveria

todos os problemas.

GRÁFICO 17 – Utilização de espaço como varanda frontal no primeiro pavimento.
FONTE – do autor, set. 2001.
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Existem duas considerações a serem feitas sobre a diferenciação

no uso dos espaços destinados às varandas:

- A primeira relaciona-se com a maneira como as classes média e alta

tendem a usar os espaços, com destinação ao lazer, relaxamento,

resgate e contemplação da paisagem externa, etc. Neles são instaladas

redes, mesas com cadeiras, etc. A preservação da privacidade também é

determinante.

- A segunda relaciona-se à sobreposição de funções, afastando-se da

proposta anterior, e aproximando-se da maneira como os moradores das

habitações pesquisadas utilizam os espaços, destinando sempre uso

extra para as varandas. O uso extra, determinado pela carência de

espaços para atividades básicas, compromete o uso das varandas com

fins de lazer e descanso para os quais se deveria prestar. Diante disso,

acredito que o uso dos espaços como ampliação do quarto contíguo,

normalmente destinado ao casal, e cujas dimensões não conferem muito

conforto e praticidade, talvez pudesse ser muito mais proveitoso para os

moradores (FIG. 9b - Anexo 1). Os próprios moradores sempre revelam

dúvidas na hora da opção pelo aproveitamento desse espaço, deixando

claro que a necessidade da varanda, diante de tantas prioridades, ainda

não está consolidada.
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Figuras 16a e 16b
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1.10. Ordem da construção de varanda frontal no pavimento térreo

29,5 % do total das modificações identificadas construíram varanda no

pavimento térreo, sendo que:

As unidades habitacionais, que ampliaram a sala até o limite da

divisa frontal e criaram uma varanda lateral, resolveram totalmente o

problema.

O avanço das lajes de piso do primeiro pavimento até a divisa,

conformando varandas na frente das habitações, sobre toda a projeção do

recuo frontal, resolveu o problema da segurança dos moradores,

principalmente com o fechamento, em muro, da divisa frontal      (Fig. 18.

Anexo 1). O espaço gerado, entretanto, não estimula a permanência nele dos

moradores, além de prejudicar a iluminação e a ventilação da sala. Para tal,

a solução de grades metálicas, sobre os muros da divisa frontal, não é

totalmente eficiente. As varandas, portanto, resolvem problemas de

segurança e protegem as esquadrias da ação das chuvas, mas provocam

sombreamento da sala e funcionam apenas como espaço de transição e

não de permanência. Geram outros problemas menos abrangentes (FIG.

17a).

Algumas varandas utilizam materiais como bambu. Funcionam

com eficiência em relação aos propósitos para os quais foi criada – proteger

GRÁFICO 18 – Construção de varanda frontal no pavimento térreo.
FONTE – do autor, set. 2001.
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a entrada da forte insolação e fazer a marcação -, mas temporariamente,

considerando-se a precariedade técnica da execução.

Devido ao pequeno recuo frontal, o fechamento da divisa –

marcação da territorialidade e segurança – gera espaço que não permite

condições de uso satisfatório que justifique sua construção. Acredito que a

maioria das varandas foi construída por razões diversas, que não seja

especificamente para o seu uso como tal:

- O fato de que a grande maioria  das varandas identificadas tenha sido

construída com laje na cobertura, revela que existe intenção clara de

ocupação da área no pavimento superior. Nos comentários dos

moradores, a ênfase na execução das lajes recai na possibilidade de

aumento da área do primeiro pavimento, na busca de maior segurança,

na proteção das esquadrias e nunca na criação de varanda para o

pavimento térreo (FIG. 17b).

- Referência recorrente nos comentários dos moradores, conforme já foi

citado, diz respeito à necessidade de proteção das esquadrias contra a

ação das chuvas. Evita-se com isso processos de oxidação, bem como a

entrada da água no interior das habitações, pelas frestas das esquadrias.

Existiriam outras alternativas mais econômicas para a solução desses

problemas, como a construção de pequenos telhados, instalados sobre

as esquadrias, fixados às alvenarias e sustentados por mãos francesas.

No entanto, a opção por soluções mais onerosas, como a execução de

lajes, evidencia outros interesses, além da proteção das esquadrias.

- Outro aspecto a ser observado é que as varandas normalmente avançam

os pilares até a divisa frontal, no limite com a via pública. Posteriormente,

um muro é levantado entre os pilares, até a altura de 1,80 m e

complementado com grade metálica até a viga da laje. A solução, comum

à maioria das modificações que criaram varanda no pavimento térreo,

gera um cômodo praticamente fechado, sem ambiência e, portanto,
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subutilizado. Apesar de aumentar a segurança da habitação, compromete

a iluminação e a ventilação da sala (FIG. 6 – Anexo 1).

Figuras 17a e 17b
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1.11. Ordem da construção de área de serviço coberta

58 % do total das modificações identificadas construíram nova área de

serviço coberta ou simplesmente cobriram a existente, sendo que:

As áreas de serviço cobertas, a partir da cozinha, na área de recuo

posterior, resolveram totalmente o problema.

Algumas coberturas, estruturadas em peças de madeira,  foram

improvisadas com materiais reaproveitados como chapas metálicas, bambu

e até mesmo pedaços de telhas quebradas de fibrocimento amianto.

Resolveram, ainda que temporariamente, o problema da área descoberta.

As unidades habitacionais com pequena área de recuo posterior e

que ocuparam quase toda a projeção para cobrir a área de serviço,

comprometeram a iluminação e a ventilação do quarto do térreo e também

da cozinha (FIG. 18). Quando alguns moradores, tentando minimizar o

problema, criaram aberturas nas divisas com os vizinhos, geraram

problemas mais abrangentes (FIG.  29 - Anexo 1).

GRÁFICO 19 – Construção de área de serviço coberta.
FONTE – do autor, set. 2001.
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Figura 18
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Outros moradores criaram cobertura fora da área do tanque,

somente para secagem de roupas, não resolvendo o problema, na medida

em que o tanque continuou descoberto.

Considerando as características tradicionais de distribuição das

diversas funções domésticas, nos espaços da habitação, indiferente do

extrato social, cultural e econômico, a posição original do tanque, instalado

na área de recuo posterior e ligado diretamente com a cozinha, é totalmente

coerente. Apesar da correta localização, as intenções e necessidades que

tenham levado a esse tipo de modificação merecem algumas avaliações:

- A primeira delas diz respeito à solução muito recorrente, que resolve o

problema das chuvas e do sol, incidindo diretamente sobre usuário do

tanque, com a cobertura da área de serviço, sem utilização de laje. Nas

análises das construções de varandas cobertas com laje, na frente das

habitações, concluímos que a intenção prioritária não era o uso do

espaço sob a projeção da laje, mas o aproveitamento da laje como piso,

para acréscimo no primeiro pavimento. No caso das áreas de serviço, a

interpretação é oposta. As lajes que abrigam as áreas de serviço são

construídas prioritariamente para esse fim. Posteriormente, os

moradores irão pensar na forma de como utilizar a laje sobre a área de

serviço coberta. Logo, a necessidade de resolver os problemas

decorrentes da área de serviço descoberta surge anteriormente ao

interesse em aumentar a parte posterior do primeiro pavimento. Quando

as restrições econômicas inviabilizam as coberturas em laje, várias

alternativas são improvisadas, com maior ou menor nível de eficiência,

atestando a necessidade inquestionável de cobertura da área de serviço

(FIG. 16 - Anexo 1).

- A posição em que o tanque ficou instalado, apesar de correta sob o ponto

de vista da funcionalidade, não considera a hipótese de que, na

eventualidade de acréscimo da cozinha, esse deverá ser imediatamente

mudado. Isto justifica, segundo alguns moradores, as coberturas
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improvisadas para as áreas dos tanques, a serem futuramente

relocadas. Alegam que, quando as cozinhas forem aumentadas, as áreas

de serviço serão definitivamente construídas. Evidentemente que a

substituição das coberturas improvisadas pelas definitivas envolve outras

questões, que vão além do simples desejo dos moradores. Entretanto,

fica evidente a necessidade imediata de prover de cobertura a área de

serviço.

- Outra avaliação refere-se ao tamanho do tanque originalmente instalado.

Por meio dos cadastros elaborados no processo de remoção e

reassentamento, pôde-se verificar que grande parte das mulheres

trabalhava lavando roupas para a classe média. Hoje, mais distantes da

rede que alimenta os serviços demandados na cidade, este tipo de

atividade diminuiu consideravelmente. O número de crianças nas famílias

é considerável, bem como o número elevado de trabalhadores braçais, o

que torna a lavagem de roupa atividade constante no dia-a-dia das donas

de casa. Sendo assim, os tanques originais, com apenas um bojo, não

atendem à demanda, justificando a tendência à substituição por outro

maior, de dois bojos. Muitos moradores já fizeram a substituição e

aqueles que ainda não o fizeram alegam restrições financeiras.

1.12. Ordem da construção de banheiro no pavimento térreo

26,5 % do total das modificações identificadas construíram banheiro no

pavimento térreo, sendo que:

GRÁFICO 20 – Construção de banheiro no pavimento térreo.
FONTE – do autor, set. 2001.
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As situações que resolveram o problema referem-se àquelas que

possuíam área de recuo posterior maior, permitindo a criação de banheiro

separado do núcleo da unidade habitacional, sem comprometimento da

iluminação e da ventilação da cozinha e ou do quarto. No entanto, o acesso

interno ao novo banheiro aconteceu pela cozinha, o que não é desejável (FIG.

4 - Anexo 1).

Algumas soluções resolveram parcialmente o problema e

geraram outros mais abrangentes, considerando-se que criaram portas

voltadas para dentro da cozinha.  A higiene, bem como o arranjo espacial da

cozinha, ficaram comprometidos (FIG. 5 - Anexo 1). Outros casos que

geraram problemas mais abrangentes referem-se aos banheiros,

construídos na divisa dos fundos, porém, desligados fisicamente do núcleo

da habitação. Na transposição, sem cobertura, os moradores têm que

enfrentar o frio e a chuva em determinadas ocasiões (FIG. 34 - Anexo 1).

Em programas tão restritos, faz sentido que apenas um banheiro

seja construído para toda a família, independente da composição familiar.

Nas sociedades mais estratificadas existe tendência à criação de vários

banheiros, para atender, de forma individualizada, cada membro da família.

Isso proporciona o conforto de cada banheiro estar permanentemente

disponível para seu respectivo usuário. No caso das habitações para

população de baixa renda, essa reivindicação não acontece. A grande

maioria dos moradores não revelou a menor insatisfação por ter apenas um

banheiro. Isto se explica considerando-se que os moradores

compartilhavam um único banheiro entre várias famílias, nas suas

habitações originais. Ainda assim, alguns aspectos devem ser

considerados:

- O primeiro diz respeito às dimensões dos banheiros, aspecto, sim, muito

questionado pelos moradores. O chuveiro e o vaso sanitário se confinam

praticamente numa mesma prumada. Até o lugar onde colocar o papel

higiênico tem que ser observado com atenção, porque dificilmente se
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encontrará, no interior do banheiro, espaço que não seja atingido pelas

águas do chuveiro. O lavatório, por conseguinte, foi instalado do lado de

fora, comprometendo a praticidade e a privacidade dos moradores,

provocando muito questionamento.

- O segundo aspecto, mais sério no nosso entendimento, ainda que tenha

sido pouco contestado pelos moradores, refere-se ao fato de que o único

banheiro existente na habitação esteja situado no primeiro pavimento.

Acredito que, por razões de adensamento, o programa a ser definido para

o pavimento térreo não comportava um banheiro, o que iria aumentar a

taxa de ocupação. Daí, a opção por colocá-lo no primeiro pavimento,

solução esta que se repete em outros conjuntos habitacionais.

Entretanto, a acessibilidade não deve, em nenhuma circunstância, ser

negligenciada, seja por razões técnicas, econômicas ou outras

quaisquer. A maioria da população do conjunto, em particular os

moradores das habitações pesquisadas, constitui-se de pessoas de

meia idade, jovens e crianças, sendo muito reduzido o número de idosos.

Acredito que isto explique o baixo índice de reclamações com relação à

localização equivocada do banheiro no primeiro pavimento. As pessoas

que construíram, ou pretendem construir o banheiro no pavimento térreo,

são as que possuem idosos na família, ou preocupam-se com o avanço

da idade, ou já tiveram problemas de saúde que os impossibilitaram de

se deslocar temporariamente pelas escadas.

Não é de fácil solução a execução de um banheiro no pavimento

térreo, em habitações com espaços internos tão compartimentados e

espaços externos tão reduzidos. Além das implicações técnicas para

instalação de extensões da rede de abastecimento hidráulica e de

esgotamento sanitário, o arranjo espacial interno, bem como a iluminação e

a ventilação de determinados cômodos tendem a ficar comprometidos.
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1.13. Ordem da utilização de espaço externo livre para lazer

3 % do total das modificações identificadas criaram espaço para lazer, sendo

que:

Apenas um morador revelou interesse em criar espaço para lazer.

Inicialmente pretendido no terraço, optou posteriormente por fazê-lo no

térreo, para resgatar a privacidade desejada. Invadiu a área pública, criando

um problema mais  abrangente (FIG. 4 - Anexo 1).

Além do único caso citado de modificação com o objetivo de criar

espaço para lazer, talvez a criação de varandas, a despeito do uso que

tendam a dar na prática, pudesse também se constituir num espaço para

esse fim. No desenrolar das análises, no entanto, não serão tratadas como

tal.

O baixo índice de modificações com este propósito justifica-se

pelas condições sócio-econômicas da população, que ainda precisa superar

necessidades básicas, inclusive da ordem de sobrevivência. Somente a

partir da superação dessas necessidades , poderão eleger novas

prioridades, como o lazer, por exemplo.

No âmbito da coletividade, porém, existe a reivindicação por

espaços de lazer destinados às crianças, jovens e adultos. A simples

disponibilização legal de espaços institucionais não legitima o uso dos

espaços para o fim estabelecido no projeto urbanístico. Na prática, acabam

invadidos, como observamos em vários casos, inclusive pela falta de

fiscalização. É fundamental a instalação de equipamentos de lazer nesses

GRÁFICO 21 – Utilização de espaço externo livre para lazer.
FONTE – do autor, set. 2001.
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espaços, impedindo a invasão e estabelecendo relações de convívio social

entre os moradores dos conjuntos habitacionais, nas diversas faixas etárias.

1.14. Ordem da utilização de espaço como residência multifamiliar

15 % do total das modificações identificadas transformaram as residências

unifamiliares em multifamiliares, sendo que:

Todas as modificações que criaram nova habitação, num mesmo

lote, provocaram problemas mais abrangentes. Comprometeram a

privacidade dos moradores da habitação original, geraram problemas de

iluminação e ventilação, conflitos de fluxos de circulação vertical, etc. (FIG. 25

- Anexo 1).

Alguns casos referiram-se aos de habitações localizadas em lotes

de esquina, contíguos às áreas livres de uso público. A apropriação ilícita

das áreas possibilitou a construção de alguns cômodos. Integrados aos

cômodos do pavimento térreo da habitação original, constituíram a primeira

habitação. Uma segunda, com entrada independente, foi desenvolvida no

primeiro pavimento (FIG. 19). As possibilidades, advindas de ação de

invasão, fazem com que a partição das habitações gerem problemas mais

abrangentes.

As modificações, que transformaram as unidades habitacionais

unifamiliares em multifamiliares, não resultaram em nenhuma solução

satisfatória. Os lotes possuem dimensões reduzidas, que não comportam

GRÁFICO 22 – Utilização do espaço como residência multifamiliar.
FONTE – do autor, set. 2001.
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novos adensamentos. Os espaços internos das unidades habitacionais são

igualmente reduzidos e compartimentados, inviabilizando novas partições.
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Figura 19
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.15. Ordem da utilização de espaço para comércio

11,5 % do total das modificações identificadas criaram espaço para a prática

do comércio, sendo que:

As modificações que criaram cômodos para comércio trouxeram

problemas mais abrangentes. Os moradores utilizaram a pequena área de

recuo frontal das habitações, gerando espaço de comércio de proporções

muito reduzidas. Comprometeu-se toda a iluminação e a ventilação da sala,

no pavimento térreo, e, em alguns casos, comprometeu também a

privacidade dos moradores (FIG. 29 - Anexo 1).

Os moradores das habitações situadas em lotes de esquina,

contíguos as áreas livres de uso público, criaram cômodos de comércio a

partir da invasão das áreas. Geraram também problemas mais abrangentes,

em função das invasões (FIG. 20).

Somente um morador efetuou modificação que resolveu

totalmente o problema. Tratou-se de um caso específico, um senhor que

mora sozinho e pôde, acertadamente, utilizar toda a área do pavimento térreo

como espaço comercial. O primeiro pavimento ficou destinado à moradia      

(FIG. 15 - Anexo 1).

A primeira proposta de projeto urbanístico previa que os lotes de

esquina seriam maiores e teriam um cômodo de comércio integrado ao

núcleo habitacional. A arquiteta pretendia que os moradores originais do

Lixão que já possuíssem no histórico a atividade de exploração do comércio,

tivessem prioridade em relação ao recebimento dessas unidades. A solução

não seria suficiente para evitar as modificações observadas atualmente,

GRÁFICO 23 – Utilização de espaço para comércio.
FONTE – do autor, set. 2001.
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visto que outros moradores, posteriormente, optariam por desenvolver a

atividade comercial. Porém garantiria a preservação de algumas esquinas

como pontos estratégicos para a instalação e desenvolvimento da atividade.
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Figura 20
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1.16. Ordem da execução de laje de cobertura

47 % do total das modificações identificadas executaram laje na cobertura,

sendo que:

A minoria dos moradores que executaram laje na cobertura,

recoberta por telha de fibrocimento amianto, resolveu os problemas de

infiltração de água, incidência de calor, etc.

A grande maioria executou somente a laje, não a recobrindo com

nenhum tipo de telha . Resolveram parcialmente o problema e geraram

outros menos abrangentes. Ainda que continuassem os problemas de

infiltração de água, incidência de calor, etc., estes poderiam ser resolvidos

de forma muito simples, como fez a minoria já citada.

A execução de laje é onerosa, implica em gastos com formas de

madeira, escoramentos, ferragem, cimento, areia e brita, além do

desconforto a que é submetida a família durante a sua execução. Além do

mais, a laje não resolve os problemas de infiltração que muitas vezes a

levam a ser construída. Desta forma, se a intenção é utilizá-la apenas como

forro para a cobertura e não como base para futuro piso, devemos questionar

a relação custo-benefício. Para os casos das habitações pesquisadas, a

execução das lajes objetivou combater as infiltrações de água de chuva entre

as telhas, agravadas pela forte ação dos ventos. A solução para o problema

estaria mais relacionado com a avaliação da configuração do diagrama de

GRÁFICO 24 – Execução de laje de cobertura.
FONTE – do autor, set. 2001.
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cobertura e com o tipo de telha adotada, que com a execução de laje

propriamente.

Para execução da laje, a cobertura original teve que ser retirada.

Não sendo reposta, as infiltrações continuaram, permanecendo o problema.

Nova solução, de eficiência questionável e de custo elevado, seria a

aplicação de mantas de impermeabilização asfáltica sobre as lajes. Outra,

utilizada com sucesso por alguns moradores, seria a instalação de telhas de

fibrocimento amianto sobre a laje. Resolveu os problemas térmicos e de

infiltração de água. Entretanto, a utilização da própria telha de fibrocimento

amianto, barata e de fácil aquisição no mercado, revestida internamente com

manta de alumínio, feltros de lã de rocha e/ou simples forro de madeira,

reduziria significativamente a incidência de calor no interior do ambiente.

Constitui-se, portanto, numa solução mais prática e econômica.

1.17. Ordem da substituição das telhas originais

50 % do total das modificações identificadas substituíram a telha original

francesa pela telha de fibrocimento amianto, sendo que:

Os moradores, que instalaram telhas de fibrocimento amianto

sobre a laje, resolveram totalmente os problemas térmicos e de infiltração de

água.

A grande maioria instalou telhas de fibrocimento amianto

diretamente sobre o cômodo a ser coberto (FIG. 21). Resolveu o problema da

GRÁFICO 25 – Substituição das telhas originais.
FONTE – do autor, set. 2001.
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proteção contra a chuva, comprometendo, porém, o conforto térmico dos

ambientes internos - quartos no primeiro pavimento -, uma vez que esse tipo

de telha possui elevado índice de absorção de calor. O problema, apesar de

crítico, é tratado como menos abrangente, considerando-se que haveria

soluções técnicas complementares que reduziriam o impacto do calor,

conforme já foi citado no item anterior.

As discussões que envolvem a retirada das empenas, a execução

de lajes nas coberturas e a substituição das telhas originais interagem nas

mesmas análises e relacionam-se diretamente com o problema da

infiltração de água. O tipo de telha, originalmente utilizada, foi a telha

francesa, instalada com inclinação de 35% sobre um engradamento

estruturado em perfis metálicos enrijecidos. A inclinação aplicada  favorece o

deslizamento das águas com relativa velocidade, evitando refluxos e,

consequentemente, infiltrações. O barro,  material com que a telha é

produzida, confere ótimo conforto térmico aos ambientes em que é aplicada.

As características, porém, de determinados materiais, podem se reverter em

vantagens ou desvantagens, de acordo com o contexto em que são

aplicados. A orientação de algumas habitações fez com que os panos de

água sofressem a ação direta dos ventos dominantes. Em épocas de chuva,

as águas, conduzidas pelos ventos, penetram pelas sobreposições das

telhas francesas, comprometendo totalmente a sua eficiência. A totalidade

das substituições de telhas adotou fibrocimento amianto na reposição pelas

seguintes razões:

- Além de ser telha mais viável economicamente, é facilmente encontrada

no mercado, ao contrário da telha francesa, que não está disponível em

qualquer depósito de materiais de construção.

- É de fácil instalação, podendo ser tecnicamente dominada com relativa

facilidade pelo próprio morador, na execução da montagem do

engradamento. Além do mais, a estrutura do engradamento consome
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pouco madeiramento, em função do reduzido peso próprio e do tamanho

de cada unidade, tornando a montagem ainda mais econômica.

- Considerando-se que as telhas são mais longas, as emendas em

cômodos tão pequenos diminuem proporcionalmente, reduzindo a

probabilidade de refluxo de água na sobreposição das mesmas. Além

disso, o tamanho possibilita trespasse maior na sobreposição das

telhas, aumentando a eficiência no combate à passagem da água.

- A inclinação pode ser radicalmente reduzida, diminuindo também o efeito

do impacto direto dos ventos sobre as telhas.

1.18. Ordem da execução de acabamento de pisos

71 % do total das modificações identificadas assentaram novos materiais no

piso, sendo que:

As unidades habitacionais são entregues com o piso grosso

sarrafeado. Cada morador fará o acabamento final, de acordo com o gosto

pessoal e a disponibilidade financeira. A poeira acumulado por esse piso

deixa os moradores insatisfeitos. Do total das modificações observadas,

63% instalou cerâmica, 21%, ardósia e 16%, cimento natado, resolvendo o

problema de acúmulo de poeira, facilitando a manutenção e evitando riscos

de doenças respiratórias, sobretudo nas casas em que havia crianças.

Todos os moradores pretendem terminar o acabamento dos

pisos. A partir dos materiais até então utilizados, observou-se tendência a

priorizar alguns parâmetros técnicos e econômicos que se tornam

determinantes para futuras especificações:

GRÁFICO 26 – Execução de acabamento de pisos.
FONTE – do autor, set. 2001.
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- Prevalece a opção por materiais mais baratos, de instalação e

manutenção mais fáceis, e de resistência compatível com o fim a que se

destinam. A cerâmica é o material preferencial, mas a totalidade das

peças utilizadas é de terceira qualidade (FIG. 22). Apresentam pequenos

defeitos, muitos dos quais imperceptíveis ou desconsideráveis aos olhos

dos moradores. Prática muito comum, principalmente, entre os

moradores que são profissionais da construção civil, é a coleta de peças

inteiras ou cacos de cerâmicas diversas em caçambas de entulho de

obras. Permitem que os moradores executem ricas composições nos

pisos, personalizando as habitações. O juízo de valor equivale aos

interesses da classe média em adotar padrões de composição, a partir

da paginação dos materiais dos pisos das habitações. Resguardam-se

as devidas variações de gosto e qualidade do material, estabelecidas

pelas diferenças culturais e econômicas.

- Outro parâmetro na especificação dos materiais é a facilidade de

execução. Tanto o assentamento da cerâmica quanto da pedra ardósia, e

mesmo a execução do piso em cimento natado, dispensam mão-de-obra

e equipamentos especializados. Os próprios moradores,

independentemente da sua formação profissional,  normalmente

instalam o piso. É um dos motivos que justificam a rejeição ao uso da

madeira nos pisos. Além de demandar o uso de equipamentos especiais

para raspagem e, depois, aplicação de verniz no acabamento, não podem

ser feitos pelos próprios moradores, como acontece com a cerâmica.

- A facilidade de manutenção e a durabilidade também irão estimular o uso

da cerâmica. São fáceis de limpar, não demandam produtos específicos,

que oneram a manutenção no dia-a-dia e são, sobretudo, muito

resistentes. Mesmo sendo cerâmicas de terceira qualidade, possuem

resistência suficiente para a sobrecarga a que são submetidas, pelo

tráfego dos moradores. Para o caso dos pisos em madeira, a rejeição se

explica pelo fato de se arranharem com facilidade e não serem
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resistentes à ação da água, além de demandarem manutenção onerosa,

a partir de produtos específicos.

Figura 21
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FIGURA 22
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1.19. Ordem da troca de esquadrias

30 % do total das modificações identificadas substituíram as esquadrias,

sendo que:

Apenas alguns moradores abordaram aspectos estéticos como

justificativa para a substituição das esquadrias originais. A grande maioria

fez a substituição em função da má qualidade da chapa metálica empregada

na execução, a qual apresentou elevados índices de oxidação em pouco

tempo. As novas esquadrias instaladas, entretanto, sejam elas metálicas ou

de madeira, também são de qualidade inferior. A segurança foi outro fator

identificado como motivo para substituição ou adequação das esquadrias

originais. Para adequação à segurança desejada, alguns moradores

instalaram grade metálica independente das esquadrias, tanto nas janelas –

fixas - como nas portas – móveis - (FIG. 23a), resolvendo totalmente o

problema.

A modificação das esquadrias, verificada nas habitações

pesquisadas, ocorreu em duas circunstâncias:

- A primeira referiu-se à substituição das esquadrias originais por outras,

instaladas no mesmo vão. Não existiu reclamação com relação ao

desenho e à tecnologia de funcionamento das janelas. Isto se explica

provavelmente porque as duas folhas de correr, com fechamento em vidro

na parte interna, proporcionavam iluminação suficiente para os espaços.

Além disso, as duas folhas de correr, em veneziana metálica na parte

GRÁFICO 27 – Troca de esquadrias.
FONTE – do autor, set. 2001.
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externa, possibilitavam ventilação permanente, sem a perda da

privacidade. Quanto à qualidade, porém, dos materiais empregados na

fabricação das esquadrias, a situação se inverte. As chapas metálicas

utilizadas não seguiram a especificação técnica do detalhamento. As

portas, internas e externas, também construídas em veneziana metálica,

utilizaram a mesma chapa, resultando nas mesmas deficiências técnicas

das janelas. A chapa metálica, muito fina, sequer permite reparos, uma

vez que não resiste à tentativa de solda, como pôde ser verificado em

alguns casos. Seguramente, todas as esquadrias originais deverão ser

substituídas ao longo dos próximos anos.

- A segunda referiu-se à instalação de novas esquadrias nos cômodos

acrescidos. Em nenhuma habitação verificou-se a reprodução do modelo

original. Ainda que houvesse restrição à qualidade do material

empregado, poderiam ter repetido o mesmo desenho, a mesma

tecnologia de funcionamento, porém, com uma chapa mais espessa. O

que se observou, entretanto, foi a utilização de rosáceas, executadas em

perfis metálicos, esquadrias metálicas em arco, etc. A enorme variedade

de formas e dimensões não tinha compromisso com a reprodução da

padronização originalmente aplicada (FIG. 23b). Também foi verificada a

prevalência da utilização de esquadrias em aço, e algumas poucas

utilizações de esquadrias em madeira. Todas elas compradas prontas.
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Figuras 23a e 23b
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4.3. Relação das Variantes de Modificação com as diretrizes da Política

Municipal de Habitação e com os pressupostos dos arquitetos

Conforme foi discutido, a Política Municipal de Habitação adota

duas linhas de atuação no processo de produção do espaço da habitação. A

primeira atua sobre os assentamentos existentes, intervindo na urbanização

das vilas e favelas, e a segunda atua sobre a produção de novas moradias,

construindo os conjuntos habitacionais. Para o segundo caso, no âmbito do

contexto urbano, é feita avaliação do impacto a ser causado ao entorno com

a implantação do novo conjunto habitacional, definindo a implementação de

medidas alternativas para prover os novos moradores de todos os serviços

disponíveis. Benfeitorias públicas como praças, creches, escolas, centros

comunitários, postos de saúde, etc., raramente são construídos. É feito

levantamento de tais equipamentos existentes na região, dimensionando a

sua capacidade de atendimento à nova demanda. Quando as deficiências

são mais críticas, pequenas reformas com acréscimos são realizadas nos

diversos equipamentos públicos, como forma de minimizar os problemas.

As operações revelam-se, quase sempre, ineficientes e insuficientes.

Na distribuição dos recursos para a construção dos novos

assentamentos habitacionais, autorizados pelo Conselho Municipal de

Habitação e disponibilizados pelo Fundo Municipal de Habitação, a

Secretaria Municipal de Habitação estabelece determinados parâmetros, que

serão reguladores do projeto de Arquitetura e Urbanismo. Os parâmetros

constam dos Termos de Referência e independem da “Forma de Gestão” a

ser adotada. Deverão ser atendidos pelo arquiteto na sua totalidade, a fim de

que as etapas discriminadas de trabalho sejam aprovadas pelos técnicos da

Secretaria, responsáveis pelo acompanhamento do processo.

O custo do terreno por família, ou por unidade habitacional, não

deve ultrapassar R$ 1.500,00, representando valor extremamente baixo. Em
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contrapartida,  encontramos, no mercado imobiliário, um quadro que revela

elevados preços para as escassas áreas livres disponíveis em Belo

Horizonte. Desta forma, os empreendimentos só se viabilizam a partir de um

maior adensamento das habitações, a fim de diluir ao máximo o custo total

da área a ser ocupada. Daí, os Termos de Referência, aos quais o arquiteto

contratado tem que se ater, definirem o número total das unidades, a partir

de parâmetros quantitativos e não qualitativos. Não é por acaso que

atualmente a Secretaria Municipal de Habitação tem optado

preferencialmente pela construção de prédios de apartamentos, em

detrimento dos sobrados, por permitirem maior adensamento, conforme já

foi citado.

O cadastro desenvolvido pelos próprios técnicos sociais da

Secretaria Municipal de Habitação registra, entre outras informações, a

composição familiar dos moradores que serão reassentados.  A

padronização imposta pela Secretaria Municipal de Habitação, a partir de um

único modelo44 a ser utilizado, não compatibiliza o programa de

necessidades com o número de pessoas da família. Segundo alguns

técnicos da Secretaria Municipal de Habitação, a dificuldade em ajustar as

diferenças se dá por alguns fatores como:

- Algumas vezes a definição das famílias é posterior ao Termo de

Referência e, por extensão, ao projeto de Arquitetura, o que impossibilita

uma perfeita adequação. Mesmo para os casos observados de

assentamentos habitacionais geridos por Autogestão, por meio do OPH,

em que as famílias beneficiadas foram definidas antecipadamente, não

houve distinção quanto ao programa da habitação em conformidade com

a composição familiar.

- Algumas vezes, como é o caso do conjunto Esperança, a situação de

risco não disponibiliza tempo hábil no encaminhamento ideal dos

                                                
44 No caso dos sobrados, os modelos adotados, via de regra, não permitem a articulação dos espaços
internos com programas de necessidades variados. Atualmente, para os casos dos prédios de
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procedimentos. Não obstante a delicadeza da situação, a qualidade de

vida desejada para os moradores a serem reassentados só será

alcançada, na medida em que

                                                                                                                                              
apartamentos, surgem algumas propostas que estabelecem programas de 2 e 3 quartos, para unidades
habitacionais situadas num mesmo bloco.
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-  todos os procedimentos forem cumpridos, inclusive, e, sobretudo, os

atinentes ao processo de criação e produção das habitações.

A Secretaria Municipal de Habitação dá liberdade ao arquiteto

contratado para propor a tipologia, bem como os materiais e a tecnologia a

serem empregados na produção das habitações. Os parâmetros, porém,

reguladores do Termo de Referência, dadas as restrições mencionadas,

praticamente anulam qualquer possibilidade de novos arranjos. As tentativas

de inovação ficam por conta do uso de materiais e de tecnologias que

possam viabilizar construções mais rápidas, e a um custo inferior. Surgem

propostas com alternativas tecnológicas inovadoras, mas que repetem

sistematicamente as padronizações do ponto de vista da organização

espacial. As diferenciações ficam por conta da adição de algum detalhe na

fachada, incorporando traços da moda, de gosto questionável e até

inaceitável pelos futuros moradores.

Ainda que a participação do arquiteto no processo de criação e

produção das habitações para população de baixa renda seja determinante,

para a qualificação dos resultados a serem alcançados, outros fatores

também contribuem significativamente, e de forma decisiva. Sob este ponto

de vista, uma nova análise das Variantes de Modificação tentará avaliar e

dimensionar a medida dos pressupostos dos arquitetos e das diretrizes

sociais, políticas e, sobretudo, econômicas da Política Habitacional.

LEGENDA:

_   Modificações decorrentes das diretrizes da Política Municipal de Habitação

_   Modificações decorrentes dos pressupostos dos arquitetos
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I - Variantes Primárias

1. Ordem “Física”

_    Ordem da modificação no espaço interno original

Os espaços internos revelaram-se subdimensionados e muitas vezes

incompatíveis com a composição familiar. Não foram observadas

restrições quanto à organização espacial. As modificações tentam

minimizar problemas decorrentes das restrições impostas pela Política

Municipal de Habitação.

 _   Ordem do aumento do tamanho dos cômodos

Idem item anterior. A área final das habitações, previamente

determinada, em conformidade com os recursos financeiros a serem

disponibilizados, baseou-se nos parâmetros mínimos de habitabilidade.

As modificações tentam minimizar problemas, decorrentes das

restrições impostas pela Política Municipal de Habitação.

__  Ordem da modificação na área externa livre

O adensamento, imposto como forma de viabilização do

empreendimento, não permite ao arquiteto disponibilizar maior área livre,

que pudesse absorver, sem conflitos, as necessárias ampliações.

Prevalecem as restrições impostas pela Política Municipal de Habitação.

Cabe, pois, ao arquiteto estar atento às tendências de modificação.

Recuos frontais de 1,5m revelaram-se insatisfatórios.

_ _ Ordem do acréscimo do número de cômodos

O programa de necessidades é previamente definido no Termo de

Referência pelos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação,

inclusive para os casos de Autogestão. Prevalecem as restrições

impostas pela Política Municipal de Habitação. Cabe ao arquiteto
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investigar proposições que dêem alternativas de flexibilização dos

espaços, sem conflitos de usos, sobretudo considerando-se a tendência

à sobreposição de funções.

2. Ordem “Novos Usos”

__  Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out móvel

As mudanças de lay out decorreram de programas inadequados a

determinadas composições familiares, os quais são estabelecidos

pelas diretrizes da Política Municipal de Habitação. Ao arquiteto, cabe

investigar proposições que dêem alternativas de flexibilização dos

espaços, sem conflitos de usos, considerando-se principalmente a

tendência à sobreposição de funções.

_    Ordem da mudança do uso dos espaços providos de lay out fixo

As modificações ampliaram  as dimensões mínimas da cozinha e da

área de serviço, determinadas pelas diretrizes impostas pela Política

Municipal de Habitação.

_    Ordem da falta de preocupação com alguns princípios da setorização  

tradicional

A Secretaria Municipal de Habitação não estabelece nenhuma

normalização quanto à setorização. Caberia aos arquitetos, por

conseguinte, investigação quanto a novas possibilidades de arranjos

espaciais, o que resultaria em espaços mais qualificados, melhorando a

qualidade de vida das populações de baixa renda.

_ _ Ordem da sobreposição de funções

Os espaços minimamente dimensionados – quantidade e qualidade -,

em função das restrições impostas pela Política Municipal de Habitação,

não dão outra alternativa aos moradores que não seja a sobreposição
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de funções. Neste caso, cabe ao arquiteto investigar proposições que

dêem alternativas de flexibilização dos espaços, sem conflitos de usos.

II-  Variantes Secundárias

1. Ordem “Física”, Ordem dos “Novos Usos” e Ordem da “Tecnologia dos

Materiais”

_    Ordem da retirada das empenas

As empenas foram soluções, do projeto arquitetônico, decorrentes da

concepção adotada pelo arquiteto na configuração do diagrama de

cobertura.

_    Ordem da retirada do “chapéu”

O detalhe da fachada foi alternativa proposta pelo arquiteto, apesar das

contestações de ordem técnica e econômica feitas pela construtora

responsável pela execução da etapa da obra, que contemplava o detalhe.

__  Ordem da inversão de acessos

O princípio de reprodução em série estabelece ritmo, igualmente

seriado, para as implantações das habitações. A orientação quanto aos

condicionantes naturais, sistema viário existente, etc., acontecem de

forma generalizada. Sendo assim, o atendimento generalizado contraria

a lógica da implantação, em alguns casos específicos. Os arquitetos

talvez devessem avaliar a pertinência da quebra do ritmo da implantação

seriada, em algumas situações, em favor de atendimento mais

específico a determinadas solicitações técnicas.

__  Ordem de execução de muro ou cerca

 Os limites de verba, disponibilizados para a construção de cada

habitação, são insuficientes para incluir os fechamentos. Na medida em
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que visam não só a segurança, mas também o resgate da privacidade e

a marcação de territorialidade, não deveriam ser desconsiderados. Cabe

aos arquitetos, a despeito das restrições impostas pela Política

Municipal de Habitação, investigar alternativas que viabilizem, técnica e

economicamente, a solução dos problemas.

__  Ordem da construção de suíte

A falta de suíte não caracteriza problema. O programa de necessidades,

acertadamente, não prevê a necessidade desse espaço.

_    Ordem do aumento da cozinha

As restrições impostas pela Política Municipal de Habitação definem

dimensões que são incompatíveis com o uso minimamente satisfatório.

_    Ordem da utilização de espaço como copa

As restrições impostas pela Política Municipal de Habitação definem

dimensões mínimas para o espaço social, incompatível com o uso

minimamente satisfatório, na medida em que comporta,

simultaneamente, móveis de sala, copa, TV e som, etc.

_    Ordem da utilização de espaço externo livre como garagem

O adensamento, imposto como forma de viabilização do

empreendimento, não permite ao arquiteto disponibilizar maior área livre,

principalmente, para garagem. Demandaria recuo frontal muito grande e,

portanto, conflitante com as diretrizes impostas pela Política Municipal de

Habitação.

__ Ordem da utilização de espaço como varanda frontal no primeiro

pavimento

Surgiu como alternativa à falta de opção para determinadas atividades do

dia-a-dia, cujos espaços imprescindíveis (secagem de roupas, etc.) não
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foram previstos, em função das restrições impostas pela Política

Municipal de Habitação. Seria fundamental proposição, por parte dos

arquitetos, que resolvesse o problema da falta de espaço para a

secagem das roupas, liberando os espaços destinados à varanda para

uso mais específico.

_    Ordem da construção de varanda frontal no pavimento térreo

Não fazia parte do programa mínimo proposto, surgindo para viabilizar

acréscimos no pavimento superior e, principalmente, para aumentar a

segurança da área aberta de recuo frontal. Ou seja, objetivou resolver

problemas decorrentes das restrições impostas pela Política Municipal

de Habitação.

 __ Ordem da construção de área de serviço coberta

As áreas mínimas, decorrentes das restrições econômicas impostas

pela Política Municipal de Habitação, não contemplam áreas de serviço

cobertas, apesar da sua indiscutível necessidade. Caberia aos

arquitetos propor alguma alternativa a esta demanda, sem contudo

extrapolar os custos preestabelecidos para a construção das habitações.

_    Ordem da construção de banheiro no pavimento térreo

O Sistema Municipal de Habitação não estabelece setorização, a qual foi

definida pelo arquiteto.

_    Ordem da utilização de espaço externo livre para lazer

O adensamento máximo determinou áreas mínimas para os lotes,

praticamente impossibilitando o uso das áreas de recuo como espaço

livre para lazer.

_    Ordem da utilização de espaço como residência multifamiliar
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O adensamento máximo determinou áreas mínimas para os lotes em

que foram construídos os sobrados, sendo impossível a locação, sem

conflitos, de mais de uma unidade em cada lote demarcado.

_    Ordem da utilização de espaço para comércio

O princípio de adensamento máximo coibiu a disponibilização de áreas

externas mais generosas, que pudessem atender à demanda de

cômodo para comércio.

_    Ordem da execução de laje de cobertura

Não existe nenhuma imposição ou restrição por parte da Secretaria

Municipal de Habitação quanto à colocação da laje, cabendo a decisão

ao arquiteto.

__  Ordem da execução de acabamento de pisos

Restrições impostas pela Política Municipal de Habitação determinaram

a entrega do piso no cimento grosso, o qual seria posteriormente

acabado pelo próprio morador. Caberia ao arquiteto propor alguma

alternativa ao problema. A raspagem do próprio cimento grosso, durante

o processo de execução, poderia resultar num piso liso, do tipo cimento

queimado, muito caro aos moradores de habitações populares.

_    Ordem da substituição das telhas originais

Cabe aos arquitetos a especificação dos materiais empregados, dentro

dos limites financeiros impostos, e responder pela eficiência tecnológica

dos materiais aplicados.

_    Ordem da troca de esquadrias

O detalhe executivo das esquadrias, bem como a especificação do

material a ser empregado na fabricação foram definidos pelo arquiteto,

mas não foram seguidos na sua execução. Restrições econômicas,
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impostas pela Política Municipal de Habitação, determinam o uso de

material diferente, de qualidade inferior e, portanto, de menor eficiência e

durabilidade.

O capítulo seguinte descreve as análises conclusivas e

recomendações para futuras pesquisas.    
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5-  CONCLUSÕES

A análise do processo de criação e produção das habitações para

população de baixa renda evidenciou, ao longo da pesquisa, os diversos

agentes envolvidos e os mecanismos da política habitacional da Secretaria

Municipal de Habitação de Belo Horizonte. A relação dos pressupostos do

arquiteto e das diretrizes da Política Municipal de Habitação com as

modificações verificadas revelou as conseqüências positivas e negativas

para os espaços da habitação. As modificações também revelaram espaços

gerados em função de demandas de uso diferenciadas.

Os imperativos econômicos e os interesses políticos, verificados

ao longo do processo de formação dos assentamentos habitacionais,

caracterizaram-se como fatores de comprometimento da qualidade das

habitações populares. A partir das análises das habitações do conjunto

Esperança, pudemos, porém, caracterizar as modificações que decorrem

destes fatores

Também foram aferidos diferentes graus de participação nos

resultados alcançados, atribuídos aos agentes. Considerou-se como tais

agentes o arquiteto e a Urbel. O primeiro, responsável pela criação do projeto

de Arquitetura e Urbanismo, detalhamento e especificação dos materiais de

acabamento. A Urbel, responsável pela gestão do empreendimento,

operando em atendimento às bases restritivas das diretrizes - parâmetros

reguladores - da Política Municipal de Habitação. Conforme se relaciona,

verificou-se:

- A dimensão do comprometimento dos espaços da habitação, ou seja, até

que ponto as modificações verificadas resolveram os problemas ou

criaram novos.

- As causas que levaram a tantas modificações, ou seja, quais seriam os

pressupostos dos arquitetos que geraram problemas e onde é possível

intervir na Política Municipal de Habitação.
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- A medida da responsabilidade dos agentes envolvidos, referente aos

erros e acertos verificados.

5.1. Os espaços comprometidos pelas modificações

A média das Variantes de Modificação, verificadas no conjunto

Esperança, revelou o seguinte resultado geral:

- 44,24 %   das modificações resolveram totalmente um problema;

- 0,13   %   das modificações resolveram temporariamente um problema;

- 17,03 %  das modificações resolveram um problema parcialmente,

porque                         geraram outros menos abrangentes;

-  0,13  % das modificações resolveram um problema temporariamente e         

geraram outros menos abrangentes;

-   33,34 % das modificações resolveram um problema parcialmente, porque

geraram outros mais abrangentes;

-  4,95 % das modificações resolveram um problema temporariamente e

geraram outros mais abrangentes;

-     0,18 %    das modificações não resolveram um problema.

Os números apurados confirmam a necessidade de revisão de

posturas profissionais, diante da questão das modificações. Tanto os

arquitetos, quanto os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação, tendem

a não considerar a importância do grau de liberdade que as modificações

possam dar aos moradores, no equacionamento de suas necessidades. O

elevado índice percentual de resolução dos problemas - 44,24% -, a partir

das modificações, atesta como podem ser eficientes, mesmo em habitações

produzidas segundo diretrizes tão restritivas. Reforça-se a importância de

considerarmos os aspectos positivos das modificações, refletindo e

avaliando as tendências das modificações, de modo a possibilitar os

melhores resultados a serem alcançados.



Variantes de Modificação em habitação popular
182

As modificações, que resolveram totalmente os problemas dos

espaços internos, foram possíveis nas habitações ocupadas por famílias

pequenas, que puderam prescindir de determinados cômodos. Ampliados a

partir da fusão em outros, estabeleceram formas de uso práticas e

funcionais. Outra condição, relacionada aos espaços externos, foi a

possibilidade da utilização das áreas de recuo, sobretudo quando estas

eram maiores. Trouxe menos restrições de aproveitamento e menor

comprometimento da iluminação e ventilação dos cômodos existentes. A

resolução dos problemas relaciona-se, portanto, à correspondência

cuidadosa do programa de necessidades com a composição familiar, bem

como à revisão dos princípios que determinam adensamento máximo, os

quais não disponibilizam área livre suficiente para os necessários

acréscimos. Do ponto de vista do uso de novos materiais, resolveram os

problemas, quando foram utilizados materiais de fácil aplicação e

manutenção, duráveis, sem comprometimento do conforto térmico e acústico

dos espaços.

A tendência verificada de resistência às modificações, não

obstante a necessidade de revisão, se explica devido às inúmeras

conseqüências advindas. Elevado índice de modificações - 55,76 % -, não

solucionaram, resolveram temporária ou parcialmente os problemas,

gerando outros mais ou menos abrangentes.

Os mais abarcantes referiram-se ao comprometimento dos fluxos

de circulação, iluminação e ventilação, espaços sem conforto e

funcionalidade, usos incompatíveis sobrepostos – por exemplo, cama

instalada na cozinha -, principalmente, a partir dos seguintes casos:

- acréscimo do número de cômodos;

- intervenções nas áreas externas livres ou nos espaços internos;

- apropriação indevida, para fins particulares, de espaço livre de uso

público.

 Os problemas menos abrangentes, gerados nos espaços

internos resultantes, referiram-se à falta de ambiência que estimulasse a
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conservação e, novamente, à sobreposição de usos para atender à

demanda de uma família maior – por exemplo, sala de estar funcionando

como quarto -, comprometendo a privacidade e o conforto  dos moradores.

As modificações recorrentes, para o acréscimo de área do espaço

original interno, ou do espaço externo livre, revelaram alguns pontos que

devem ser refletidos, em favor de uma necessária revisão:

- dos parâmetros mínimos de habitabilidade, estabelecidos pela

Secretaria Municipal de Habitação;

- da compatibilização do programa com a composição familiar;

- de áreas livres maiores a serem disponibilizadas, em contraposição aos

princípios de adensamento máximo.

As revisões não significam aumento imediato da quantidade de

cômodos, o que representaria ônus no custo final da produção das

habitações, o qual os Estados certamente não poderiam assumir. O

aumento das dimensões dos cômodos, entretanto, é determinante, bem

como das dimensões das áreas externas livres, a fim de absorver os

necessários acréscimos, sem restrições e sem comprometimento dos

demais cômodos. Ampliaria, também, o potencial de atendimento a fins

diversos, considerando-se a necessidade de pluralidade de respostas ao

longo das relações cotidianas .  

 É preciso ainda refletir sobre a reprodução dos modelos adotados

pela Secretaria Municipal de Habitação. Configurados em espaços mínimos,

e pautados em programas predefinidos, desconsideram a composição

familiar, provocando grande parte das modificações. Verificou-se que tais

modificações não ocorreram em contraposição à setorização tradicional.

Priorizaram otimizar usos, sobrepondo funções mais variadas – por exemplo,

"tanquinho" de lavar roupa no hall íntimo de acesso aos quartos -. Acredito,

portanto, que a revisão dos princípios a serem adotados não passa

necessariamente pela revisão dos princípios da setorização tradicional.

Deveria pautar-se pela reordenação dos espaços internos, baseando-se na

possibilidade de otimização de usos em espaços mais amplos, mais livres



Variantes de Modificação em habitação popular
184

e flexíveis, dando ao morador liberdade de interpretação, de acordo com

necessidades específicas.

Tais revisões, porém, somente ocorrerão após passarem pelo

crivo da Política Municipal de Habitação. Estabelecer novos parâmetros de

dimensionamento e adensamento, para o atendimento das questões

propostas, implica, evidentemente, na revisão dos pressupostos políticos e

econômicos da Política Habitacional. Daí derivou a importância da

investigação dos mecanismos da Política Municipal de Habitação, adotada

pela Secretaria Municipal de Habitação de Belo Horizonte.

5.2. Intervenções nos mecanismos da Política Municipal de Habitação

No âmbito das políticas habitacionais, prevalece o atendimento

quantitativo das demanda, contribuindo para o aumento das moradias com

baixo nível de qualidade de vida45,

O contexto da globalização fez surgir novos pressupostos teóricos

das políticas de habitação, na esfera federal, estadual e municipal, numa

relação de causa e efeito. Ao  fortalecimento das instituições econômicas e

financeiras internacionais correspondeu o enfraquecimento político dos

Estados, em decorrência da crise fiscal que se instalou no bojo do novo

contexto. Operar segundo as disponibilidades orçamentárias restringiu as

formas de atuação dos Estados, visto que a maioria vive mergulhada em

graves problemas financeiros. Uma política descentralizada, para

enfrentamento dos problemas habitacionais, vem estabelecendo relações

de parceria entre autoridades locais e diversos setores da sociedade,

estimulando os princípios de participação popular.

Percebe-se, entretanto, que o incentivo à participação popular

acontece por meio de uma política de habitação, tendente a concentrar, por

                                                
45 Boletins e folhetos distribuídos pelas prefeituras que desenvolvem parcerias na execução de programas
de habitação, via de regra, priorizam informações que revelam o número de produções atingido, em
detrimento das informações a respeito da qualidade dos espaços produzidos.
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meio do poder público municipal46, a autonomia de determinadas decisões.

Independente do conjunto habitacional que se investiga, torna-se pouco

efetivo analisar os problemas dos espaços da habitação, somente no âmbito

arquitetural.

A Política Municipal de Habitação, implementada pelo Partido dos

Trabalhadores, incrementou a produção de unidades habitacionais47. Se, por

um lado, prevaleceu o atendimento em nível quantitativo, equivocadamente

interpretado como a operação mais eficiente no combate ao déficit

habitacional, por outro, foi exatamente, a partir do volume da produção

atingido, que a política habitacional se legitimou.

Percebeu-se mecanismos comuns, na aplicação da política de

Habitação de Belo Horizonte,  independente dos conjuntos habitacionais

construídos. Deverão, portanto, serem eles discutidos de forma

generalizada, a fim de ampliar o universo da abrangência.

5.2.1. Diretrizes dos Termos de Referência

O conjunto Esperança foi o primeiro construído em conformidade

com os pressupostos teóricos da política habitacional que estabelece a

participação popular, do início ao fim de todo o processo. Percebe-se que o

Termo de Referência, utilizado atualmente na contratação de projetos para

novos conjuntos, continua praticamente inalterado. Define dimensionamento

dos cômodos e programa de necessidades a partir dos mesmos

parâmetros mínimos de habitabilidade. Os beneficiários continuam à

margem das definições, colocando em questionamento a efetiva

participação popular.

Isto significa que os erros e acertos das experiências

consolidadas não têm sido avaliados, em favor de necessária revisão dos

                                                
46 Nas experiências de autogestão em Ipatinga, para construção de habitação popular, confirma-se a
tendência. Mesmo dentro de um governo de esquerda, que se dizia progressista, prevaleceu o peso da
herança de uma visão tendente a limitar a participação popular, através do controle público, em nome do
bem público. (CONTI, 1999. p. 204).
47 Em 1995 é entregue o primeiro conjunto habitacional. De lá para cá, até a data de fechamento da
pesquisa, foram entregues 45 conjuntos habitacionais. Fonte: Gerência de Gestão Pública e Gerência de
Habitação.
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parâmetros adotados. Do contrário, confirma-se a assertiva do atendimento

em nível quantitativo, sobrejacente ao qualitativo, num desequilíbrio que

dificilmente permitirá a aplicação de proposições que melhorem os espaços

da habitação.

5.2.2. Orçamento Participativo da Habitação

O cálculo adotado para o atendimento do núcleo de “sem casa”

baseia-se na produção da quantidade máxima de habitações, definidas a

partir das dimensões mínimas. Prioriza-se o atendimento das demandas

quantitativas, com o agravante do apoio dos próprios candidatos, que

querem aumentar as chances de serem beneficiados.

A participação dos arquitetos, em parceria com os núcleos, desde

a constituição, possibilitaria a formação de consciência em favor dos

aspectos qualitativos a serem atingidos. Usariam de palestras, de visitas a

conjuntos habitacionais já consolidados, de pesquisas acadêmicas e

avaliações institucionais, etc., explicitando o panorama atual dos

assentamentos habitacionais e os problemas resultantes da prática

corrente.

5.2.3. “Formas de Gestão”

As “Formas de Gestão” - Gestão Pública e Autogestão -,

interiorizam práticas comuns, aplicadas a conceitos diferenciados.

 Na Gestão Pública, os beneficiários não participam da

composição das diretrizes do Termo de Referência. Para o caso do conjunto

Esperança, por se tratar de um programa de risco, alega-se que a urgência

da tomada de decisão não disponibilizou tempo hábil para as discussões

em parceria. Outro exemplo, referente ao conjunto Lagoa, construído por
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Gestão Pública e coordenado pelo Orçamento Participativo da Habitação,

também comprova não ter havido participação dos beneficiários na

composição das diretrizes do Termo de Referência. Em visita ao conjunto,

acompanhado por técnicos da Secretaria Municipal de Habitação48,

deparamos com as seguintes contestações do líder comunitário:

- Num programa coordenado pelo OPH, definido com antecedência de 2

anos, o núcleo deveria ter participado da composição das diretrizes

estabelecidas pelo Termo de Referência. Discutiriam dimensões dos

cômodos e programa de necessidades. O morador reclamou da falta de

espaços livres, questionando, indiretamente, o adensamento proposto.

- O programa de necessidades deveria ser compatível com a composição

familiar. O morador criticou o programa único adotado, no qual as famílias

maiores não se instalam com conforto e as famílias menores chegam a

ter espaços ociosos.

      Na Autogestão, os beneficiários também não participam da

composição das  diretrizes do Termo de Referência. A Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte garantirá, às famílias beneficiárias, condições de gerenciar a

obra, recursos financeiros e ainda acompanhará e fiscalizará a construção

do conjunto, desde o projeto até a contratação de profissionais. As diretrizes

do Termo de Referência, no entanto, são impostas pelo poder público, como

forma de se manter o controle do que será produzido. As diretrizes deste

termo já são conhecidas e, as conseqüências já foram discutidas.

5.2.4. Custos das unidades habitacionais

Os valores médios das habitações são predefinidos,

indiferentemente do programa aplicado. Na autogestão, porém, o custo final

da habitação pode ser reduzido, devido à economia no gerenciamento dos

                                                
48 Na visita ao Conjunto habitacional Lagoa, no dia 18/07/2001, fomos acompanhados pelos seguintes
técnicos da Secretaria Municipal de Habitação: Maria Luisa Costa Pinto – Filósofa -, Marília Sholbi
Uflacker- Engenheira Civil l- e Verônica Matta Machado – Arquiteta -.
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recursos financeiros e humanos. Processos tecnológicos também podem

reduzir os custos finais, mesmo em outras “Formas de Gestão”. Menor

adensamento permitiria reaplicar a diferença, proveniente da economia, nas

próprias habitações, acrescendo as áreas construídas. Na prática, o poder

público determina a devolução dos resíduos financeiros ao Fundo Municipal

de Habitação. São aplicados em novos empreendimentos, numa nítida

demonstração de prioridade dada ao atendimento quantitativo.

5.2.5. Assistência técnica

O Pós-Morar revelou resultados que atestaram eficiência e

evidenciaram resistência dos técnicos da política habitacional quanto às

modificações. Ainda que as causas e conseqüências das modificações não

tivessem sido, até então, sistematizadas, os técnicos não deixaram dúvidas

de que as modificações sempre significaram um problema a ser enfrentado.

Uma experiência do acompanhamento Pós-Morar, investigada ao

longo da pesquisa, no conjunto Habitacional Lagoa49, poderia ser tomada

como exemplo de trabalho social consistente, apesar de os técnicos se

terem posicionado, de início, contrários às modificações pretendidas pelos

moradores e solicitadas ao corpo técnico, dando margem a algumas

considerações:

- A eficiência do trabalho social aumentou a confiança dos moradores do

conjunto, nos técnicos, os quais enfatizaram a importância de não se

descaracterizar o “estilo da casa”, sendo prontamente atendidos.

Comprovou-se na fala do líder comunitário, ao referir-se a morador que

                                                                                                                                              

49 Este tipo de acompanhamento, desenvolvido atualmente pelos técnicos sociais da Secretaria Municipal
de Habitação, não foi implantado no conjunto habitacional Esperança. Daí, a análise em um outro
conjunto habitacional, entendendo que os benefícios desta atividade podem ser generalizados e estendidos
a todos os demais conjuntos.
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rebocou, externamente, o bloco Usimix, originalmente aparente e

envernizado: “ [...] por fora só teve um louco ali que rebocou!”. O reparo,

contudo, era fundamental, uma vez que o bloco esfarelava-se em contato

com a água, requerendo solução para o problema. Edificação com o

estilo e materiais originais preservados, porém, em más condições de

conservação, e sem alternativas de manutenção, não confere nenhuma

qualidade aos espaços da habitação.

- As habitações do conjunto Lagoa, a exemplo do que aconteceu no

conjunto Esperança, também não possuíam banheiro no pavimento

térreo. Os moradores solicitaram aos técnicos solução para o problema,

demora de atendimento que se estendeu por um ano, alimentada pela

resistência em modificar as habitações.

A experiência revelou o quanto a participação dos técnicos no Pós-

Morar, ou em outros programas quaisquer de assistência, pode ser eficiente

na conscientização dos moradores com relação a problemas diversos. Para

o caso das modificações, todavia, é preciso que todos os agentes tenham

consciência das conseqüências, antes de tratá-las de maneira restritiva. Os

números apurados na pesquisa revelaram o quanto as modificações

resolvem os problemas, melhorando a qualidade dos espaços e, por

extensão, a qualidade de vida dos moradores.

5.3. O grau de responsabilidade dos arquitetos e do poder público

De acordo com as análises de cada Variante de Modificação,

verificamos que  40,7 % decorreram das restrições impostas pelos

parâmetros reguladores da Política Municipal de Habitação. Das

modificações restantes, 22,2 % relacionaram-se aos pressupostos dos

arquitetos e 37,1 %, aos parâmetros, cujas origens permearam tanto a

Política Municipal de Habitação quanto os pressupostos dos arquitetos.

Conclui-se, a partir das análises e dos números apurados, o quanto é

determinante que todos os agentes, envolvidos no processo de criação e
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produção das habitações, avaliem as manobras necessárias para a

qualificação dos espaços da habitação:

- Os arquitetos, avaliando as tendências de modificação, como ferramenta

para reavaliação dos ordenamentos espaciais e dos materiais a serem

empregados.

- Os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação, avaliando a eficiência

dos parâmetros mínimos de habitabilidade, adotados pela Política

Municipal de Habitação.

- Os candidatos a beneficiários, unidos em núcleos e orientados por

arquitetos, sobre a necessidade do atendimento das demandas

qualitativas dos espaços da habitação, forçando os agentes promotores

da Política Habitacional a efetuar as necessárias mudanças.

Tenho a convicção de que o equacionamento de parte dos

problemas, referentes aos espaços da habitação, perpassa, inicialmente,

pelo aspecto da expansibilidade. Na prática, permanece em suspenso,

provavelmente porque a possibilidade depende, acima de tudo, de vontade

política e poder econômico.

Novas abordagens deverão, por conseguinte, ser estabelecidas

no campo político e econômico, ou seja, fora do âmbito da arquitetura, ainda

que suas implicações reflitam diretamente no espaço arquitetural, como

pudemos perceber no conjunto Esperança. O resultado, todavia, não

minimiza as responsabilidades do arquiteto, que deverá rever a postura

acrítica até então adotada, diante das restrições impostas pelas políticas

públicas de habitação.

5.4.  Recomendações para futuras pesquisas.

Os resultados obtidos suscitam algumas futuras investigações:
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- No campo arquitetural, avaliar as modificações em conjuntos

habitacionais consolidados – para população de baixa renda -, cujas

dimensões das habitações tenham sido maiores, verificando tendências

comuns ou diferenciadas em relação às apresentadas na pesquisa.

- No campo político, estudar os mecanismos da política municipal de

habitação, apontando possibilidades eficientes e imediatas de atuação

dos arquitetos, no sentido de superar os limites políticos e econômicos.

- No campo sociológico, averiguar formas de atuação em programas de

acompanhamento social, em parceria com técnicos de engenharia e

arquitetura, que dêem suporte às necessárias modificações.



Variantes de Modificação em habitação popular
192

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAMS, Charles. Habitação, desenvolvimento e urbanização. Trad.
Alexandre Lissovisky. Rio de Janeiro: O cruzeiro, 1964. 368p. Título Original:
Man’s struggale for shelter in a urbanizing world.

ALMEIDA, Reginaldo Magalhães. Gestão Pública. Belo Horizonte, 2001. 1 fita
cassete (60 min). Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

               AMORIM, Luiz Manuel do Eirado; LOUREIRO, Cláudia. Uma figueira pode dar
rosas?: um estudo sobre as transformações em conjuntos populares. São
Paulo, n. 53, fev. 2001.  Disponível em: <    http://www.vitruvius.com.br/       /textos       especiais        >
.

ANASTASSAKIS, Demetre; LE-COCQ, Sônia; ANASTASSAKIS, Léa. Habitação
como o povo quer e precisa. AU- Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, v.7,
n.33, p. 85-87, dez. 1990/jan.1991.

AU - ARQUITETURA & URBANISMO. Habitar é preciso. São Paulo, n. 3,
nov.1985. 138 p.

AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luis Aureliano Gama de. Habitação e
poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 135 p.

               BARDA, Marisa. Álvaro Siza. Schilderswijk Centrum, Holanda. AU- Arquitetura
& Urbanismo, São Paulo, p. 28-39, dez.1990/jan.1991.

               BECHTEL, Robert B. Avaliação pós-ocupação. Natal: Universidade Federal do
Rio Grande do Norte,  [1900]. 43p.

BENÉVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo:
Perspectiva,1976. 813p.

BOLAFFI, Gabriel. Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema, In:
MARICATO, Ermínia (Org.) A produção capitalista da casa (e da cidade) no
Brasil industrial. 2 ed. São Paulo: Alfa Ômega, 1982. p. 37-70.

BONDUKI, Nabil Georges (Org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Blau, 2000.
p. 82-113.

______. Autogestão na produção de habitação: um programa de qualidade e
baixo custo, In: GORDILHO-SOUZA, Ângela (Org.). Habitar contemporâneo:
novas questões no Brasil dos anos 90. Salvador: Universidade Federal da
Bahia/Faculdade de Arquitetura, 1997. p. 89-107.

______. Convite aos céticos e apaixonados. AU- Arquitetura & Urbanismo,
São Paulo, v.7, n.33, p. 77, dez. 1990/jan.1991.



Variantes de Modificação em habitação popular
193

BONDUKI, Nabil Georges. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura
moderna, Lei do Inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação
Liberdade : Fapesp, 1998. 342p.

______(Org.). As práticas bem-sucedidas em habitação, meio ambiente e
gestão urbana nas cidades brasileiras. 2 ed.  São Paulo, SP: Studio Nobel,
1997. 267p.

BORGES, Kledinéa Martins. Monitoria e Avaliação. Belo Horizonte, 2001.
Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

CAMPOS, Paulo Eduardo Fonseca de. Tecnologia: para que e para quem?
Téchne, São Paulo, n. 43, p. 46-50, nov./dez. 1999.

A CASA seca. Téchne, São Paulo, n. 44, p. 34-42, jan./fev. 2000.

CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-
1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. p. 08-25.

COELHO, Will Robson. Uma análise dos dados de organização e
composição familiar, e a relação com a habitação de interesse social. São
Carlos: EESC / USP, 2000.  52p.

COLQUHOUN, Alan. Essays in architectural criticism: modern architecture and
historical change. Cambridge: Mit Press, 1991.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Casa e cidade: reflexão gaúcha, realizações
européias. AU- Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, p. 48-51, dez.1990 /
jan.1991.

COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE. Apresentação e
discussão sobre a elaboração de projetos de conjuntos habitacionais
produzidos pela Urbel. Belo Horizonte: PMBH, 1998.

______. Conjunto habitacional lagoa. Belo Horizonte: PMBH, 2000.

______. Política Municipal de Habitação: construção coletiva da cidade. Belo
Horizonte: PMBH, 1998.

______. Processo de articulação e remoção das famílias da Vila dos Milagres
(Lixão) para o conjunto habitacional Esperança, em caráter definitivo. Belo
Horizonte: PMBH, [s.d.].

CONRADS, Ulrich. Programas y manifiestos de la arquitectura del Siglo XX.
Barcelona: Lumen, 1973. 292 p.



Variantes de Modificação em habitação popular
194

CONTI, Álfio. A Experiência da autogestão em Ipatinga: uma busca pelo
conceito. 1999. 216 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Prática do Projeto
Arquitetônico) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFMG, Belo
Horizonte.

CORNOLDI, Adriano. La arquitectura de la vivienda unifamiliar. Tradução de
Antoni Solanas i Cànovas. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 294p. Título
Original: L’architecttura della casa.

CRÓSTA, Paula Penteado. Casas para o povo: uma visão sobre sues
espaços. São Carlos: EESC / USP, 2000. 58 p.

FIGUEIRAS, Wanja Ribeiro. Monitoria e Avaliação. Belo Horizonte, 2001.
Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

FIZ, Simón Marchan (Org.). La Arquitectura del siglo    XX:  textos.  Madrid:
Alberto Corazon, 1974. 539 p.

FRAMPTON, Kenneth. Historia critica de la arquitectura moderna. Barcelona:
Gustavo Gili, 1993. 400 p.

FREITAS, Aderbal Geraldo de. Programas Habitacionais. Belo Horizonte,
2001. 1 fita cassete (90 min). Entrevista concedida a Sérgio Ricardo
Palhares.

GROPIUS, Walter. Bauhaus – novarquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1972.
220p.

HABITAÇÃO. AU- Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, v.15, n.82, p. 75-87,
fev./mar.1999.

HABITAÇÃO PARA OS ANOS 90? AU- Arquitetura & Urbanismo, São Paulo,
v.7, n.33, p. 58-84, dez.1990 / jan.1991.

HABITAÇÃO popular: inventário da ação governamental. Rio de Janeiro:
FINEP/ Projeto, 1985. 202p.

HARRIES, Karsten. The ethical function of architecture. Cambridge: MIT
Press, 1997.

HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.

HERTZBERG, Herman. Lições de arquitetura. Trad. Carlos Eduardo Lima
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 272p.

HUTZLER, Celina Ribeiro. Aspirações à moradia entre a população de baixa
renda em uma metrópole brasileira. 1975. 52f. Dissertação (Mestrado em



Variantes de Modificação em habitação popular
195

Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, [Recife],
1975.

KENT, Susan. Activity areas and architecture: na interdisciplinary view of the
relationship between use of space and domestic built environments, In:
KENT, Susan (Org.). Domestic architecture and the use of space: na
interdisciplinary cross-cultural study.Cambridge: University of Cambridge,
1990, p1-8.

______. A cross cultural study of segmentation, architecture, and the use of
space, In: KENT, Susan (Org.). Domestic architecture and the use of space: na
interdisciplinary cross-cultural study. Cambridge: University of Cambridge,
1990, p. 127-152.

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva S.A.,1977.205
p.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Cozinhas, etc: um estudo sobre as zonas
de serviço da casa. São Paulo: Perspectiva, 1978. 223 p.

MACHADO, Verônica Matta. Gerência Executiva. Belo horizonte, 2001.
Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

MALARD, Maria Lúcia. Brazilian low cost housing: interactions and conflicts
between residents and dweelings. 1992. 238 f. Tese (Doutorado)– University
of Sheffield, Sheffield, 1992.

______. O mito das aparências. Belo Horizonte: EA / UFMG, 1997. 110 p.

MARICATO, Ermínia. Autoconstrução, a arquitetura possível. In: ______(Org.).
A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2 ed. São
Paulo: Alfa Ômega, 1982. p. 71-94.

______. Contradições e avanços do Habitat II, In: GORDILHO-SOUZA, Ângela
(Org.). Habitar contemporâneo: novas questões no Brasil dos anos 90.
Salvador: Universidade Federal da Bahia / Faculdade de Arquitetura, 1997. p.
21-37.

MARQUES, Karla Maria Vilas. Gerência de Projetos. Belo Horizonte, 2001. 1
fita cassete (90 min). Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

MASSUH, Laila Y. Habitação / Arroyito: ambiente construído. AU- Arquitetura &
Urbanismo, São Paulo, v. 7, n.33, p. 52-57, dez.1990 / jan.1991.

MITIDIERI Filho, Cláudio Vicente (Cord.). Catálogo de processos e sistemas
construtivos para habitação. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
1998. 167 p.



Variantes de Modificação em habitação popular
196

NOBRE, Ana Luiza. O direito ao centro. AU- Arquitetura &Urbanismo, São
Paulo, n.63, p. 42-48, dez.1995/jan. 1996.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona:
Blume, 1975. 145p.

OLIVEIRA, Marco Antônio de. Regularização Fundiária. Belo Horizonte, 2001.
Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

ORNSTEIN, Sheila; BRUNA Gilda; ROMERO, Marcelo. Ambiente construído &
comportamento: a avaliação pós-ocupação e a qualidade ambiental. São
Paulo: Studio Nobel / FUPAN, 1995. 212p.

ORNSTEIN, Sheila; ROMERO, Marcelo. Avaliação pós-ocupação [APO] do
ambiente construído. São Paulo: Studio Nobel / EDUSP, 1992. 223p.

PENZIM, Maria Brandão. Viver em Conjunto: habitação social e modos de
vida. 2001. 168 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Sociais – Gestão das
Cidades) –Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2001.

PINTO, Maria Luisa Costa. Novos Programas. Belo Horizonte, 2001.
Entrevista concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

PORTAS, Nuno. Funções e exigências de áreas da habitação. Lisboa: MOP
Laboratório. 86p.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Plano Municipal de Belo
Horizonte. Belo Horizonte: PMBH, 1986. 57 p.

RAPOPORT, Amos. Systems of activities and systems of settings, In:  KENT,
Susan (Org.). Domestic architecture and the use of space: na interdisciplinary
cross-cultural study.Cambridge: University of Cambridge, 1990. p. 9-20.

REFORMULAÇÃO do sistema financeiro da habitação. Brasília: BNH, 1986.  
28 p.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Habitação Popular no Brasil: 1880-1920. São
Paulo: FAUUSP, 1994. 43 p. Caderno de Pesquisa do LAP, 02. (Habitação
Popular).

ROLNIK, Raquel. Brasil e o Habitat, In: GORDILHO-SOUZA, Ângela (Org.).
Habitar contemporâneo: novas questões no Brasil dos anos 90. Salvador:
Universidade Federal da Bahia / Faculdade de Arquitetura, 1997. p. 51-58.



Variantes de Modificação em habitação popular
197

SANTOS, Cynthia de Souza. A descaracterização arquitetônica e urbanística
do Conjunto Habitacional Esperança. Análise do pós-ocupacional. 1999.
Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – CEFET, Belo Horizonte, 1999.

SECRETARIA ESPECIAL DA POLÍTICA HABITACIONAL DO PARANÁ;
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ. Bem morar. Casa própria: a maior
prova de cidadania. Curitiba: PMCU, [s.d.].

SOLÀ-MORALES, Ignasi. Diferencias: topografia de la arquitectura
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, [ 19..?]. p.9-82.

SOUZA, André Luiz de et al. (Cord.). Projeto Moradia. São Paulo: Instituto
Cidadania, 2000. 58 p.

SPERLING, David. Habitação social francesa: evolução recente e obras
atuais. São Carlos: EESC / USP, 1997.  75p.

______. Habitação social francesa: evolução recente e obras atuais. São
Carlos: EESC / USP, 1997.  59p. v.2

______. Habitação social na obra de Jean Nouvel. São Carlos: EESC / USP,
1996.  95p.

TAMAKI, Teru. Sujeito / objeto na arquitetura: a cesta básica de morar. São
Paulo: [s.n.], 1997. 80p.

TEPERMAN, Sérgio. Casa nostra. AU- Arquitetura & Urbanismo, São Paulo,
v.7, n.33, p. 88, dez.1990 / jan.1991.

TRAMONTANO, Marcelo; VILLA, Simone Barbosa. Apartamento
metropolitano: evolução tipológica. Natal: UFRN, 2000. 09p.

TRAMONTANO, Marcelo. Espaços domésticos flexíveis: notas sobre a
produção da primeira geração de modernistas brasileiros. São Paulo: FAU /
USP, 1993.

______. O espaço da habitação social no Brasil: possíveis critérios de um
necessário redesenho. São Carlos: EESCUSP / FAUSUP, 1995. 04 p.  

______. Habitação contemporânea, riscos preliminares.  São Carlos: EESC /
USP, 1996. 70 p.

______. Habitação, hábitos e habitantes: tendências contemporâneas
metropolitanas. São Paulo, mar. 2001. Disponível em:
<   http://www.eesc.sc.usp.br/nomads/livraria_artigos_online_habitos_habitantes.htm    > . Acesso em:
01 mar. 2001.



Variantes de Modificação em habitação popular
198

TRAMONTANO, Marcelo. Habitações, metrópoles e modos de vida: por uma
reflexão sobre o espaço doméstico contemporâneo. São Paulo: IAB / Museu
da Casa Brasileira. 1997. 10p.  

______. Habitação moderna: a construção de um conceito. São Carlos:
EESC / USP, 1993. 75 p.

______. Habitação urbana no Japão. São Carlos: EESC / USP, 1994. 52 p.

______. Novos modos de vida, novos espaços de morar.  São Carlos: EESC /
USP, 1993. 34 p.

______; PRATSCHKE, Anja; MARCHETTI, Marcos. Um toque de
imaterialidade: o impacto das novas mídias no projeto do espaço doméstico.
Rio de Janeiro: UFRJ, 2000. 04 p.

______; REQUENA, Guto. Unidades experimentais de habitação. São Paulo,
mar. 2001. Disponível em:
<   http://www.eesc.sc.usp.br/nomads/livraria_artigos_online_terra_madeira.htm    >. Acesso em: 01
mar. 2001.

TSCHUMI, Bernard. Architecture and disjunction. Cambridge, Mass: Mit Press,
1996.

UFLACKER, Marília Scholbi. Gestão Pública. Belo Horizonte, 2001. Entrevista
concedida a Sérgio Ricardo Palhares.

URAL, Oktay. Como prover habitações de mais baixo custo. IN: SIMPÓSIO
SOBRE BARATEAMENTO DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL, 1978,
Salvador. Conferências, debates, relatos. Salvador: BNH, 1978. p.69-74.

VALADARES, Lícia do Prado; SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos (Org.).
Habitação em questão. Rio de Janeiro: Sahar, 1981. 196p.
VALADARES, Lícia do Prado. Passa-se uma casa: análise do programa de
remoção de favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

VEIGA, A. L. et al. Conjunto IAPI: resgate de imagem e qualidade de vida. In:
ENCONTRO NACIONAL DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2, 1993,
Florianópolis. Anais do II Encontro... Florianópolis: ANTAC: ABERGO:
SOBRAC, 1993, p. 331-339.

A VERSÃO 1.0 da habitação. Téchne, São Paulo, n. 36, p. 24-26, set. / out.
1998.

VIOTTO, Dircelene; DI-MATTOS, Carlos. Aço: solução para habitações
populares. Construção metálica, São Paulo, p. 10-15, jan. / fev. 2001.



Variantes de Modificação em habitação popular
199

VITTORINO, Fúlvio; AKUTSU, Maria. Avaliação do conforto térmico e lumínico
em conjuntos habitacionais. Téchne, São Paulo, n.46, p. 61-64, maio / jun.
2000.

WOLF, José. Novas Tipologias: conjugando a casa popular. AU- Arquitetura
& Urbanismo, São Paulo, v.7, n.33, p. 78-84, dez.1990 / jan.1991.

SITES CONSULTADOS

<   http://www.amcham.com.br/revista/360/index_html   >

<   http://www.infohab.org.br/   >

<   http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp078.asp   >

<   http://www.forumhabitat.polito.it/welcome.htm    >

<   http://www.obracadabra.com.br/subnaveg.asp?pagina=indice.asp   >

<   http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/habita-p.htm    >

<   http://www.habitat.org/default.html   >

<   http://www.unchs.org/istanbul+5/   >

<   http://www.sindusconsp.com.br/SERVICOS/frame.htm    >

<   http://www.eesc.sc.usp.br/nomads/   >

<   http://www.belohorizonte.mg.gov.br/siga/habitacao/index.htm    >

<   http://www.pbqp-h.gov.br   >

<   http://www.prodam.sp.gov.br/invfut/cinga/cinga1.htm    >

<   http://habitare.infohab.org.br/habitare.htm    >

<   http://www.fec.unicamp.br/~gpac/habitare.htm    >

<   http://www.mre.gov.br/acs/clipping/jr0609.htm    >

<   http://www.terra.com.br/istoe/1654/brasil/1654_com_teto_em_brasilia.htm    >

<   http://www.planalto.gov.br/sedu_02/Sedu.htm    >

<   http://www.ibam.org.br/parceria21/cidsus21.htm    >

<   http://www.ibam.org.br/urbanos/assunto2/blt6_int.htm    >



Variantes de Modificação em habitação popular
200


