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RESUMO 

A autoconstrução é um fato no território brasileiro, um fato de dimensões oceânicas. As 

pessoas autoconstroem suas casas a partir das condições vividas, impostas e/ ou escolhidas 

quase sempre sem a participação de arquitetos.  Os modos de fazer e seus processos ainda 

são poucos compreendidos, e essa incompreensão dificulta que os saberes dos arquitetos 

urbanistas se estabeleçam com maior êxito nos territórios autoconstruídos. Esta tese 

considera que os processos da autoconstrução são atravessados por uma “outra lógica” do 

fazer, pois a condição de vida é outra, em relação ao que se considera para pensar a lógica 

dos modos de fazer arquitetônico. A reflexão construída indica um caminho para se 

compreender essa lógica. Argumenta que a autoconstrução é uma obra aberta dentro da 

condição que lhe é característica, que permeia a escassez. Aberta a múltiplos diagramas. Onde 

diagrama é uma exposição de relações de forças, conceito desenvolvido por Deleuze. 

Entende-se que essas forças, são advindas do consenso da macropolítica que atravessam os 

indivíduos e/ ou coletivo de indivíduos que autoconstroem. As relações dessas forças podem 

ser explicitadas por múltiplos diagramas, pois são múltiplas também as forças que atravessam 

a condição de vida. Discussão desenvolvida no capitulo Sementes. No capitulo Campo a partir 

das trajetórias da autora são atualizadas oito casas autoconstruídas em dois tempos: em 2006, 

a partir de uma pesquisa-ação de assistência técnica e, em 2014, no momento de investigação 

do doutorado, são elas: Casa Paciência, Casa Frida, Casa Sonho, Casa Menina, Casa Anjo, Casa 

Ampla, Casa Filhos e Casa Dona Flor. Do atravessamento das Sementes escolhidas com o 

Campo delimitado têm-se os Frutos. São representados seis diagramas dentro de uma 

multiplicidade possível. Três diagramas expõem as relações das forças que caracterizam a 

condição de que partem essas pessoas que autoconstroem: o diagrama econômico, o 

diagrama solo e o diagrama saberes.  E três diagramas conceituais: Paciência, Frida e Sonho, 

que representam semelhanças dos processos e da materialidade das casas investigadas.  
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ABSTRACT 

Self-construction is a fact in Brazilian territory, a fact of oceanic dimensions. People self-build 

their houses based on conditions that they lived, were imposed and/or chosen often without 

the participation of an architect. The ways of doing and their processes are still poorly 

understood and this incomprehension makes it harder to establish the urban architects’ 

knowledge more successfully, especially in technical assistance experiences. This thesis 

considers that these self-construction processes are crossed by a ‘different logic of doing’, 

since the life’s conditions are different in relation to the ones considered to form the logic 

present in architectural ways of doing. It argues that self-construction is an open work within 

its condition of economic scarcity. It seeks to demonstrate that self-construction is open to 

multiple diagrams. Understanding diagrams as an exhibition of forces relations, a concept 

developed by Giles Deleuse. The built reflection indicates a way to understand the process’ 

logic of those who self-builds. It is understood that forces, based on the consensus of 

macropolitics, go through the individuals and/or the collective of individuals who self-build, 

and the relations between these forces can be explained by multiple diagrams, because also 

multiple are the forces that go through a condition of life. Eight self-built houses are updated 

in two stages, first in 2006, during a technical assistance experience, and later in 2014, at the 

time of the doctoral research, both trajectories done with the author’s self-construction. From 

the crossing of the chosen Seeds with the delimited Field, it comes the Fruits. Three diagrams 

that expose the forces’ densities and characterize the life’s conditions of the people in the 

eight self-built houses are elaborated: an economic diagram, a soil/ground diagram and a 

knowledge diagram. Reflecting about the association of these forces’ relations on the eight 

self-built residences, three conceptual diagrams are pointed: Patience diagram, Frida diagram 

and Dream diagram, which indicate processes of subjectivity, opening up self-construction 

and the people conducting it for the study of micro-politics.  

Key-words 

Housing; Self-construction processes; Diagrams; Open Works; 
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INTRODUÇÃO 
 

A tese “O céu é o limite...” - A autoconstrução como obra aberta 

tem como objetivo geral valorar a autoconstrução e, por corolário, os 

saberes das pessoas que autoconstroem. Meu olhar advém de 

experiências que vivi em relação à autoconstrução tanto em 

processos de assistência técnica quanto na docência. Trata-se de uma 

experiência empírica no universo molar (macro) do mundo da 

representação, no âmbito da macropolítica da objetivação. Dentro da 

macropolítica a autoconstrução é um fato nas cidades brasileiras, um 

fato de dimensões oceânicas. Isso significa a não participação direta 

do saberes de arquitetos em construções. Isso é confirmado pela 

pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Nacional (CAU/BR) e o Instituto DATAFOLHA, em 20151 que 

constatou que a prática da autoconstrução, no sentido da produção 

de moradias sem a atuação de arquitetos e/ou engenheiros, é 

exercida por 85% da população brasileira que já construiu ou 

reformou. A pesquisa mostra que dos entrevistados, 54% já fizeram 

reformas ou construções. Destes, menos de 15% utilizaram os 

serviços de um arquiteto2 ou engenheiro na obra. Uma confirmação 

importante da pesquisa é que “a questão econômica é o principal 

motivo pela preferência por mestres de obras e pedreiros. Outros 

motivos citados foram o fácil acesso a esses profissionais (por meio 

                                                           
1 A pesquisa CAU BR/ DATAFOLHA (2015) buscou saber: “Qual a imagem dos 
arquitetos e urbanistas junto à sociedade brasileira? Quais as principais 
preocupações e problemas dos brasileiros na hora de construir ou reformar? Como 
eles enxergam o planejamento e a organização das cidades? Qual a importância da 
Arquitetura e do Urbanismo na vida das pessoas?”. Teve como objetivo “traçar um 
plano de longo prazo para a valorização profissional e a promoção da Arquitetura e 
Urbanismo para todos (...) realizaram o maior diagnóstico do setor já feito no 
Brasil, com pesquisas quantitativa e qualitativa, de forma a traçar um panorama 
abrangente sobre o que a população brasileira pensa sobre o tema”. Foram 
realizadas mais de 2.400 entrevistas em 177 municípios, aprofundadas em grupos 
de discussão realizados nas cinco regiões do país. 
2 Isso já havia sido afirmado por Maria Teresa Espírito Santo (1998) e Angela 
Gordilho Souza (2000). 

https://topmoneyloans.com/
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de indicações) e desconhecimento de outras alternativas”. Essa 

relação econômica reflete em índices maiores como o de 92,9% na 

região Nordeste e a 90 % na região Norte do Brasil. Além da relação 

econômica esses percentuais trazem outras camadas como a questão 

racial3, que não foi objeto de abordagem desta tese, mas é fato no 

Brasil.  

Uma população que na maioria vive na condição de escassez 

econômica, denominados de “pobres”, e os “de baixa-renda”, tem a 

classificação realizada pelo o IBGE4, onde majoritariamente encontra-

se a produção da autoconstrução, mas não é exclusividade dessas, 

pois se cruzarmos com a pesquisa do CAU-BR (2015) a 

autoconstrução não é uma prática exclusiva da pobreza – classes D e 

E.  

Sabe-se que os estudos pioneiros de John Turner (1977) na América 

Latina no final da década de 1960, e de tantos outros estudos no 

Brasil sobre os territórios autoconstruídos e sobre a autoconstrução 

já foram realizados, mas parece que a valoração dos saberes de 

quem autoconstroem e as ações dos arquitetos nesses territórios 

avançam a passos lentos. Pode-se perguntar por quê? Parece-me que 

a questão está na incompreensão sobre os saberes de quem 

                                                           
3 A proporção de brasileiros que se declaram pretos --grupo que, com os pardos, 

forma a população negra, de acordo com os critérios do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)-- foi a única que cresceu em todas as regiões do país 
entre 2015 e 2018, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 
Em pontos percentuais, o maior avanço ocorreu no Centro-Oeste, indo de 6,4% da 
população em 2015 para 9,2% em 2018 (2,8 pontos percentuais). No Nordeste, que 
tem a maior proporção de pretos no país, a população deste grupo foi de 9,2% para 
11,3%” Sabe-se que em Salvador a relação econômica está diretamente ligada a 
racial, onde 89% se autodeclara preta ou parda”. 
4  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizado no censo 
populacional. Classe A (acima de 20 SM) B (10 a 20 SM) C (4 a 10 SM) D (2 a 4 SM) 
E (até 2 SM) .  Existe outra classificação a partir da posse de bens e escolaridade da 
 ABEP - Associação Brasileiras de Empresas de Pesquisa - mais conhecida como 
Critério Brasil: “Segundo a ABEP, o Critério de Classificação Econômica Brasil 
(CCEB) é um instrumento de segmentação econômica que utiliza o levantamento 
de características domiciliares (presença e quantidade de alguns itens 
domiciliares de conforto e grau escolaridade do chefe de família) para diferenciar 
a população”.  Ver Paulo Meireles “Um pais chamado favela”. Ver FJP / IDH.  
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.abep.org/
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autoconstroem que dificulta que os saberes dos arquitetos urbanistas 

se estabeleçam com maior êxito nesses territórios, tanto pela 

assistência técnica, também denominada de Assistência Técnica de 

Habitação de Interesse Social (ATHIS) via ação do Estado, quanto pela 

atuação autônoma de arquitetos urbanistas. E se não há 

compreensão se julga equivocadamente esses saberes. Cria-se uma 

tensão entre os saberes, pelo menos nos processos de assistência 

técnica que tive oportunidade de vivenciar, devido aos “limites” dos 

arquitetos em aceitar como significativos, como importantes e 

próprios para o planejamento da arquitetura. O que não se conhece 

não se aceita. Há o famoso preconceito. E o “limite” dos saberes das 

pessoas que autoconstroem talvez esteja no desconhecimento de 

alguns elementos essenciais da arquitetura para a melhoria da 

habitabilidade. Há a necessidade de se buscar uma sintonia desses 

saberes. Para tanto, a autoconstrução é entendida aqui como uma 

das opções para a conquista do direito à moradia digna. E o processo 

de autoconstruir passa a ser realização de um dos direitos básicos: o 

direito à habitação para milhares de brasileiros e brasileiras. E por 

sua longa jornada de luta torna-se um sonho – o sonho da casa 

própria.  

Então, se a autoconstrução é tão produzida em nossas cidades por 

necessidade, mas também por sonho, pensei, por que não investigar, 

adentrar-me nesse oceano, e quem sabe, desviar-me do consenso. 

Dizem que desviar-se de regras e normas nem sempre é fácil e muito 

menos aceito, mas penso que em certo momento, deve-se 

questionar de onde vieram esses consensos, essas normas. É o que 

Marina Waisman (2013) afirma:  

(...) nas últimas décadas, uma série de povos marginalizados 
tomou consciência de si e de sua posição no mundo. E a partir 
de uma tomada de consciência política produziu-se uma 
tomada de consciência histórica e cultural. Dessa forma, 
começou-se a desconfiar do mito do progresso representado 
pela imitação dos grandes países desenvolvidos, e a apreciar 
os valores culturais seculares dos países menos favorecidos 
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econômica e tecnicamente.  O processo de descolonização do 
mundo contribui para essa tomada de consciência (...). Criou-
se portanto, uma necessidade de afirmação de valores 
próprios, geralmente obscurecidos pela dependência cultural, 
afirmação que exige um trabalho de esclarecimento e 
descobrimento. No caso da arquitetura, é necessário 
confrontar permanentemente a problemática real de cada 
lugar com os conceitos e valores próprios e revisar juízos que 
haviam sido formulados com base naquelas pautas.    Por 
exemplo, durante muito tempo, considerou-se toda a 
arquitetura da América Latina como uma espécie de “cidadão 
de segunda classe” na história universal da arte, como 
consequência de ter sido analisada com a escala de 
categorização eurocêntricas, estabelecida a partir dos 
desenvolvimentos arquitetônicos de alguns países centrais”. 
(WAISMAN, 2013, p.44)  
 

Esta fala de Waisman, atualizando a historiografia da arquitetura 

latino-americana, estabelece uma linha de conexão com o que 

Ermínia Maricato (2011b,) vai dizer em seu texto “As ideias fora do 

lugar” e também no texto “Autoconstrução, a arquitetura possível” 

(MARICATO, 1982). O conceito de autoconstrução proposto por 

Maricato designa como sendo o “processo de construção da casa 

(própria ou não) por seus moradores que podem ser auxiliados por 

parentes, amigos, vizinhos ou por profissional remunerado” 

(MARICATO, 1982, p. 74). Este processo se verificaria também na 

construção de igrejas, escolas primárias, creches e centros 

comunitários, estendendo-se ainda para o espaço urbano na forma 

de melhoria de ruas, calçadas, pontes, etc. Esta forma de produção 

habitacional ocorreria por falta de alternativa, correspondendo a 

“trabalho não pago” ou “supertrabalho” e favorecendo a expansão 

capitalista. Segundo a autora a cidade que ela denomina de 

“periférica”, “ilegal”, e aqui denomino de territórios autoconstruídos, 

ainda é pouco estudada e as ideias que existem impõem um padrão 

idealizado, vindos e construídos a partir de vários estudos, lugares e 

poderes que não conseguem lidar com o lugar com que está se 

abordando, são “ideias fora do lugar”, confirmando o que diz 

Waisman. Então, a pergunta que deve ser feita é: Que lugar é esse 

onde se produz a autoconstrução? Que condição é essa que advém a 
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autoconstrução? Quais são as ideias que circulam entre as pessoas 

que autoconstroem?  

Para buscar responder a tese tem como argumento que os processos 

de autoconstrução realizam-se partindo de “premissas e 

necessidades” que advém de uma condição de vida diferente das 

consideradas pelos saberes dos arquitetos, e que por ser diferente 

produz modos de fazer próprios. Para entender esses processos 

considero que a autoconstrução é uma obra aberta. Aberta a que? 

Aberta a múltiplos diagramas que, sendo uma “exposição de relação 

de forças”, possibilita delinear caminhos para a compreensão tanto 

da condição de que partem as pessoas que autoconstroem quanto 

compreender os processos e as autoconstruções que deles resultam. 

De onde parto 

Parto de meu saber prático, como pessoa que sou somado e 

atravessado aos saberes de arquiteta urbanista para dar luz, fazer 

reaparecer, através da crítica, os saberes das pessoas que 

autoconstroem. Parto de uma práxis por muito tempo vivida para 

uma reflexão crítica desse processo. Refiro-me aos nove anos que 

trabalhei como arquiteta e professora nas atividades de extensão 

com assistência técnica no Escritório Público de Arquitetura e 

Engenharia da Universidade Salvador, de 2003 a 2011. Parto de uma 

“história de vida” junto à autoconstrução e vou percorrer diversas 

experiências até chegar ao recorte definitivo e necessário.  

Esse caminho escolhido “possibilita contatos com diversas memórias” 

e constituiu para mim um desenvolvimento tanto pessoal quanto 

profissional. O texto é escrito em primeira pessoa, por considerar que 

a escrita é criação, é individuação, mesmo resultante de um processo 

coletivo, de tantas pessoas que atravessaram o caminho percorrido5 

e afetaram as minhas escolhas.  

                                                           
5 Os nomes inseridos na capa da tese é um agradecimento a essas pessoas, 
principalmente os estudantes das turmas de Ateliê 3 que lecionei em 2016, 2017.  
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 Interessa-me aqui pensar o outro6, o “que não é o mesmo”, 

“diferente”, “diverso”, repensar os outros saberes. Deixar-se permear 

e atualizar-se. Parto de uma visão de mundo otimista, aberta, 

múltipla. Dizem que toda crítica é condicionada. Todo julgamento é 

condicionado. Como chegar a uma crítica equilibrada sobre um 

“saber” que atravessa a grande maioria da população brasileira, e 

que se estabelece no território brasileiro pela arquitetura 

autoconstruída. Bem, o equilíbrio estaria em enumerar virtudes, que 

desmancharia ou pelo menos amenizaria o vício de ver problema em 

tudo que vem do saber prático, que vem das pessoas que não 

possuem o saber técnico-científico. Então, meu olhar tem o quê de 

virtudes7 da autoconstrução.  Seria um olhar do “bem”, do “bom” 

sobre ações sutis, pequenas, rápidas e móveis que caracterizam as 

conhecidas, e julgadas ações mal feitas: “improvisações”, 

“gambiarras”, “desvios” e “armengues”.  

Investigar a autoconstrução surgiu do comentário de uma amiga que 

um dia me disse: “Você é tão apaixonada por este assunto 

(autoconstrução, habitação popular), tem uma experiência grande 

em assistência técnica, por que não falar das dificuldades e 

aprendizados dessa prática?”. Ao responder que estava precisando 

de certo distanciamento para descansar dos nove anos de extensão 

em arquitetura, me veio outro comentário: “Por que não aproveitar o 

doutorado para se afastar um pouco dessa prática8 e refletir sobre 

ela? Afinal, é um tema que você conhece, tem questões a 

responder!”. Esse foi o momento que comecei a refletir tudo que 

estava latente há um tempo9. Ao iniciar esta tese estava imbuída de 

algo material, de ter algo que pudesse se provar pela materialidade, 

                                                           
6 Do latim alteru: “Que não é o mesmo. Diferente. Diverso”. (MICHAELIS, 1998, 
p.1518) 
7 Talvez eu tenha o “vício da virtude”, como diz Francisco Oliveira (2011). 
8 Afinal havia trabalhado de 2003 a 2011 no Epae, estava cansada.  
9 Esse momento era ainda o ano de 2011/2012 quando resolvi mudar de tema de 
pesquisa, mas já não havia tempo de seguir. Meu prazo havia acabado, fui jubilada. 
Elaborei então um novo projeto de pesquisa “ a autoconstrução como obra aberta” 
e reingressei na turma de 2014/2018 do PPG-AU/ UFBA.  
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“um osso”, como me sugeriu uma outra amiga. Então, fui buscar a 

amostra, exemplos de casas autoconstruídas: de como ela é feita, de 

como ela se realiza sem o arquiteto.  Ao encontrar-me com a 

materialidade da autoconstrução encontrei-me também com as 

pessoas que autoconstroem. Moradores e moradoras, seus 

proprietários, famílias inteiras. E ao passar do tempo, algo foi se 

modificando em mim, e na minha problematização. A dimensão 

material que encontrava às vezes contrastava de certo modo com a 

fala das pessoas que estavam naquela casa. Algo me parecia não se 

encaixar com aquela “aparente” precariedade material. Pessoas 

alegres, sorridentes, simpáticas, pessimistas, otimistas, realistas, mal-

humoradas, todo tipo de pessoa que me fazia refletir sobre a 

dimensão imaterial que atravessa as pessoas. Para além de que todas 

elas podem ser consideradas trabalhadoras, numa mesma “condição 

de classe”.  Essas reflexões não foram à frente. Ficaram como 

perguntas em quartos fechados. 

Percebi que o material que tinha da pesquisa-ação poderia comparar 

duas temporalidades, dois momentos da mesma moradia 

autoconstruída, uma em 2006 e outra naquele momento, em 2014, e 

demonstrar que os moradores vão melhorando suas casas com o 

tempo, sem a participação dos arquitetos. Essa observação foi 

concebida durante os anos de extensão, em visitas e cadastros de 

casas autoconstruídas em diversos territórios da cidade de 

Salvador10, que se confirmou com a pesquisa-ação. Havia “casas 

boas” ali, casas que eram lares, agradáveis, dignas, uma 

habitabilidade possível. Isso foi o que constatei ao fruir aqueles 

espaços, uma experiência que muitos arquitetos nunca o fizeram! 

Então, construí minha amostra pelas falas e pela atualização da 

materialidade das autoconstruções.  

                                                           
10 Ver Relatório  da Pesquisa e Relatório 10 anos de EPAE /UNIFACS 2003/2012.    
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Inicialmente abordaria a experiência de 2006, depois em 2014, e 

ainda a de 2017, que era uma experiência de ensino. Iniciei minha 

pesquisa em setembro de 2014, depois de oito anos, voltando ao 

Costa Azul com os nomes dos 27 moradores/famílias atendidas no 

projeto-piloto de 2006. O objetivo era atualizar todas as moradias, 

investigar como estavam aquelas casas. No entanto, nessa primeira 

ida ao território, consegui encontrar e conversar com apenas três 

pessoas, mas isso foi o bastante para deflagrar uma multiplicidade de 

perguntas, e já indicar a minha tese: nas três casas de uma mesma 

viela, encontrei três situações diferentes em comparação com as 

condições de 2006, três processos diferentes de consolidação11.  

A tese foi se problematizando à medida que fui vivenciando 

experiências de pesquisa e de ensino. Nesses seis anos de 

elaboração, as decisões foram sendo atravessadas por minha 

trajetória de vida como fator influenciador das decisões e dos 

caminhos para construir minha apreensão de meu objeto. Passeei 

por muitos autores antes de encontrar o que me serviu de lente para 

ver o que queria ver e revelar, foi um caminho longo. Em certo 

momento desse processo de tese, o objeto de estudo começou a se 

agigantar e tornar-se uma esfinge. Dizem que isso acontece quando 

se permite ir. O recorte da pesquisa aborda a Trajetória 2006, em 

Recanto Feliz e Paraíso Azul I e II no Costa Azul, em Salvador, e a 

Trajetória 2014, a minha volta enquanto pesquisadora.  

As falas das pessoas foram guiadas por três perguntas abertas: Fale 

sobre seu bairro; fale sobre sua rua, fale sobre sua casa.  Com 

algumas perguntas sobre o processo de construção, passando pelo 

terreno, materiais, pessoas que a construíram e demandas futuras. 

                                                           
11 Desta primeira aproximação e com algumas leituras elaborei o artigo PELA, Ida 
M.  “Que habitabilidade cabe neste sonho? Arquiteturas ordinárias: outras 
habitabilidades para outras precariedades”. In: Anais do VII PROJETAR: 
originalidade, criatividade e inovação no projeto contemporâneo, de 30/set. a 
02/out de 2015, Natal/RN/ UFRN , 2015. CDroom. 



  I 41 

Perguntei sobre um futuro próximo, sobre as “necessidades”, os 

“desejos” e os “sonhos”. A materialidade das autoconstruções foi 

atualizada observando os cadastros arquitetônicos realizados em 

2006 e os de 2014 (plantas, cortes, áreas, cômodos, etc.), registros 

fotográficos, construção de maquetes 2D e 3D. Alerto que o material 

não é homogêneo, pois eles aconteceram em temporalidades 

diferentes, não conseguindo manter as mesmas informações. As oito 

autoconstruções possuem o material da pesquisa de 2006 (cadastro, 

levantamento fotográfico, questionário) e a atualização em 2014. 

No Ateliê 2017, trabalhei com três casas autoconstruídas, utilizando-

se já de uma estrutura que a tese me revelava naquela época: 

astúcia, espaço-tempo e habitabilidade. Por sinal, foi na experiência 

de ensino-pesquisa, em 2017, que aplicando já algumas ideias ainda 

em desenvolvimento consegui vislumbrar melhor algumas respostas 

e tantas outras perguntas. Uma questão importante nasceu em 2018 

em outra experiência de ensino, no Ateliê 3, foi perceber que a 

condição de vida de onde vinha o estudante refletia, se insinuava em 

sua crítica sobre as pessoas que autoconstruíam e as suas casas. 

Ainda em 2019, em outro Ateliê 3, as questões iam sendo 

amadurecidas mas ao mesmo tempo, a cada orientação com um 

grupo de estudantes sobre o projeto que eles desenvolviam mais e 

mais perguntas me viam, e por isso, talvez a dificuldade de fechar 

esse processo, sugerindo a afirmação no título da tese. Sobre a 

escrita, iniciei utilizando os nomes próprios das pessoas, no entanto, 

com o tempo além da questão ética, fui me inspirando em suas falas 

e na materialidade de suas autoconstruções e criei pseudônimos para 

cada casa/pessoa: Casa Paciência, Casa Frida, Casa Sonho, Casa 

Menina, etc. que vai ser explicado na Trajetória 2014, no capitulo 2.  

Por onde eu vou 

Partindo dessas experiências, quase uma “história de vida” com a 

autoconstrução, nessas diversas trajetórias, seja pela assistência 
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técnica seja pelo ensino, experimento o que considero ser um “árduo 

trabalho de liberdade”. Um liberdade escolhida com consciência de 

se arriscar por outros saberes12, sempre por mim admirados e 

diletantemente conhecidos, mas até então nunca por mim realizado 

enquanto linhas trançadas, tramadas. Inicialmente busquei estudos 

que me ajudassem a entender melhor a autoconstrução, e antes as 

pessoas que a fazem. Lia e buscava refletir sobre o que tinha vivido e 

vivia. O que ouvia e o que acontecia ao redor. Comecei a atravessar 

as leituras com as primeiras conversas que havia feito com as pessoas 

das três casas investigadas em setembro de 2014, que depois 

retornei 2015. Nesse momento, já havia lido muitos autores sobre o 

tema da autoconstrução, uma revisão bibliográfica revelava lacunas, 

pois poucos autores e autoras partiam do lugar que me encontrava: a 

da prática em assistência técnica.  

Na busca de autores que pudessem dar embasamento teórico para 

as primeiras reflexões a partir do campo encontrei Michel de Certeau 

e seu livro “A invenção do cotidiano” (2013) que trouxe o conceito do 

“homem ordinário”. Para o autor, esse homem “formula 

essencialmente as “artes de fazer”, em consumos combinatórios e 

utilitários”. Ele sugere13 em seu estudo, “algumas maneiras de pensar 

as práticas cotidianas dos consumidores, supondo, no ponto de 

partida, que são do tipo tático. Habitar, circular, falar, ler, ir às 

comparas ou cozinhar. Todas essas atividades parecem corresponder 

as características das astúcias e das surpresas táticas: gestos hábeis 

do “fraco” na ordem estabelecida pelo “forte”. (CERTEAU, 2013, 

p.98). O que me interessou em Certeau é que num certo momento 

                                                           
12 Lembro-me da primeira definição dos saberes do arquiteto, lá em 1989, na 
disciplina de Introdução de Arquitetura, na UFES: “o arquiteto tem que entender 
de técnica, de arte, de psicologia, de antropologia, de sociologia, de economia...”. 
13 Diferentes referências teóricas poderiam caracterizar melhor as táticas ou 
polemologia do “fraco”, diz Certeau,  e sugere que  para se elaborar uma possível 
“semiótica geral das astúcias” seria necessário percorrer algumas obras: I-Ching 
chinês ou (Chou-I) O Livro das Mutações, ou métis grega de Marcel Détieene e 
Jean-Pierre Vernant e,  hila árabe- Islam et Capitalisme.  
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ele coloca o desafio de se investigar o que denomina de 

“procedimentos populares”, “maneiras de fazer” que vão acontecer 

na vida cotidiana. Mas o autor não aprofunda esta questão e sugere 

os estudos de Henri Lefebvre14, dizendo ser “fundamental para o 

entendimento da vida cotidiana”.  Dentro dessa “vida cotidiana”, 

segundo Certeau, há a possibilidade de se investigar as mil “maneiras 

de fazer” através das práticas e se pergunta se há “uma lógica dessas 

práticas”. Essa pergunta me fez lembrar a sugestão de Carlos Nelson 

F. dos Santos (1982) sobre a autoconstrução no Rio de Janeiro. 

Alguma coisa ali se conectava, mas naquele momento não sabia o 

quê. Essa leitura parecia ajudar nos caminhos que estava 

percorrendo, que era interpretar as falas de quem eu havia 

conversado na primeira viagem a campo, e com isso refletir sobre os 

saberes autoconstruídos. 

Dessas reflexões fui a Hannah Arendt (2014) e seu livro “A Condição 

Humana”. Busquei o conceito de obra15 para problematizar a 

moradia autoconstruída, que “identifica o papel da fabricação de 

objetos compartilhados pelos seres humanos, porém  mais duráveis 

que eles mesmos. É a dimensão da condição humana do homo faber 

que obedece a lógica dos meios dos fins, promotora da criação do 

artefato humano como algo distinto daquilo que é dado pela 

                                                           
14 Filósofo e sociólogo Henri Lefebvre, é autor do livro O direito à cidade (1969), 
emblemático para arquitetos urbanistas, e, também: A revolução urbana (1971); A 
vida cotidiana no mundo moderno; Critique de la vie quotidienne. Para Henri 
Lefebvre, que investiga a vida cotidiana, o espaço é social, ele é um produto social, 
pois o espaço não existe em “si mesmo”. Ele é produzido pela realidade social e é 
atrelado a esta. Lefebvre vai compreender este espaço social a partir de três 
dimensões duplamente designadas, que são: a “prática social”- “o percebido”; a 
“representação do espaço”- “o concebido”; e os “espaços de representação” – “o 
vivido”. Essa tríade é ao mesmo tempo individual e social, isto é, é uma produção 
do homem, mas também da sociedade.  E é essa tríade que contribui para o estudo 
do que Lefebvre chama de “homem cotidiano” (?) na investigação da vida cotidiana 
(SCHMID apud MARQUES, 2012, p. 89).   
15 Originalmente uma expressão de J. Locke, (Segundo Tratado sobre o Governo 
Civil, seção 26.)  “trabalho de nosso corpo e a obra de nossas mãos”. (ARENDT, 
2014, p.98). No livro, segundo Celso Lafer, é um “análise fenomenológica das 
atividades humanas e seus traços temporais”. A reflexão acontece sobre a tríade: 
trabalho, obra, ação.  
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natureza”. E o conceito de trabalho que “assinala-se pela necessidade 

do incessante e repetitivo metabolismo de vida. É o que caracteriza 

nas atividades humanas, a dimensão do animal laborans” , o “suor 

do...corpo”. Então, a autoconstrução poderia ser lida como “obra” e, 

também, como “trabalho”. Ela seria “obra de nossas mãos” , ou 

melhor, obra pelas mãos de quem a constrói, que pode ser as mãos 

do próprio morador, e também são mãos de pessoas da família16- 

irmãos, tios, pais dos proprietários, e também  das mãos de pessoas 

contratadas para fazer o serviço, como pedreiros, eletricistas, 

encanador, mestre de obra. A obra autoconstruída seria fabricada 

por uma multiplicidade de mãos. Depois de um mergulho em 

Hannah, pois fichei o livro fazendo conexões com o que havia 

vivenciado até então em minhas trajetórias com a assistência técnica 

e com o que via nos territórios autoconstruídos.  

Depois de Arendt, voltei para a Certeau onde havia ouvido falar pela 

primeira vez em métis17- astúcia. Havia grifado no livro e escrevi 

“métis-importante!” mas segui a leitura, pois tinha todo  o livro pela 

frente, isso era março de 2014. Quanto mais avançava me lembrava, 

preciso pesquisar sobre métis. Fui buscá-la somente no final do outro 

ano, 2015. Achei na wikipédia e vi a referência do livro Métis- As 

astúcias da inteligência18 de Marcel Détienne19 e Jean-Pierre 

Vernant20. Prontamente o comprei na Estante Virtual, e ele me foi 

entregue exatamente no dia 11 de dezembro de 2015. Mergulhei em 

sua leitura, um livro lindíssimo, li com prazer21. Ali, consegui 

                                                           
16 Aqui entendida não como a “família tradicional” mas sim a família 
contemporânea, a “Família de todos os jeitos” 
17 Certeau, 2013, p.46.  
18DÉTIENNE, Marcel. VERNANT, Jean-Pierre.  Métis - As astúcias da inteligência. 
Trad. Filomena Hirata. São Paulo: Odysseus Editora, 2008 (original 1974).   
19Historiador belga e especialista no estudo da Grécia antiga. É professor de 
Clássicas da The Johns Hopkins Univerty, Bégica. É autor de “Os mestres da verdade 
na Grécia arcaica” e “Dionísio a céu aberto”, entre outros.  
20 Historiador e antropólogo francês, especialista na Grécia antiga, particularmente 
na mitologia grega, foi professor honorário da Collège de France.  É autor de “Mito 
e pensamento entre gregos” entre outros.   
21 Por sinal, me orientaram: “busque a leitura por prazer, e não por obrigação”. 
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encontrar algumas reflexões importantes para construir um 

entendimento do que seria as ações astuciosas de que falava 

Certeau.  

No livro Marcel Détienne e Jean-Pierre Vernant, “Métis- As astúcias 

da inteligência”, logo de início encontro a seguinte afirmação: “(...) 

alguns deuses tem métis outros não (...)” (DÉTIENNE&VERNANT, 

2008, p. 14). Essa afirmação foi o fio que me guiou para buscar um 

viés que pudessem me ajudar a entender as “artes do fazer” de 

Certeau.  Segui com essa lógica de pensamento: algumas pessoas 

têm métis outras não. Alguns arquitetos têm outros não. Algumas 

pessoas como médicas (os), advogadas (os), sociólogas (os), pedreiro, 

pintoras (es), costureiras (os), domésticas, têm métis outras não. A 

métis não atravessa somente o “homem ordinário”, mas pode 

atravessar qualquer pessoa independente de sua condição 

econômica, social, enfim, cultural. Passo a observar que as pessoas 

de uma mesma condição podem ou não fazer uso da astúcia, ou 

melhor, ter ou não astúcia, e ainda tê-la em potências diferentes. Isso 

vou percebendo no processo de sistematização das falas das pessoas 

das casas que estava investigando, no final de 2015.  

O que aconteceu é que essas reflexões começam a interferir nas 

experiências de ensino, quando volto a lecionar em 2016, e em 2017. 

Decido colocar a autoconstrução como objeto de projeto. Essas 

experiências de ensino me fizeram ir a outros tantos autores, pois 

passei a discutir com os estudantes minhas inquietações e muitas 

perguntas começaram a aparecer. Ao atualizar a autoconstrução 

como objeto arquitetônico, tinha que entender de onde partia, de que 

condição partia as escolhas dessa ou daquela solução espacial. Então, 

essa condição vai ser entendida sendo permeada, atravessada por 

diversos condicionantes que influenciam ou impõem as decisões e as 

escolhas dessas pessoas para autoconstruir. Com aporte de Silvio 
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Collin (2011)22 vou entender que os arquitetos, ao realizarem um 

projeto de arquitetura, devem em seu processo projetual fazer 

escolhas a partir da condição de vida de quem irá morar ali, e essa 

condição estaria permeada por diversos condicionantes. Esses 

condicionantes, de acordo com Collin seriam: os modos de ser da 

pessoa/do morador - de um antropológico; o solo/o terreno  onde 

estaria inserido o projeto (com seus aspectos ambientais, dimensões e 

áreas); dos saberes/de um técnico (materiais, técnicas e mão de obra); 

de um econômico (renda, trabalho, arranjo familiar) e de uma estética- 

um “gosto”.  

A autoconstrução seria entendida como arquitetura resultante da 

materialização das escolhas feitas pelos saberes das pessoas que 

autoconstroem, e não pelo arquiteto. Diferentes não na essência, 

mas na potência, os condicionantes que até então eram considerados 

ideais no ensino de projeto, agora passam a ser da condição de quem 

realiza a autoconstrução. Dessa experiência volto e reestruturo a 

tese, respondendo a esses seis condicionantes construo seis capítulos 

e muitas perguntas, o que resultou num sumário de quatro páginas, 

que apresentei na Qualificação 2, que aconteceu em abril de 2019. Lá 

estava tudo que havia me permitido produzir. Nessa versão o 

capítulo que mais me instigou, como afirmado na época, foi o de “um 

antropológico”, pois as leituras de Certeau e Détienne&Vernant me 

levaram para caminhos instigantes das ciências sociais, no entanto, 

havia muitas perguntas em aberto. A partir das orientações da banca 

fui reorganizando e cortando esse “tudo” que queria, e escolher um 

caminho mais restrito, o que foi muito difícil. Dessas escolhas, 

cheguei a Trajetória de 2006 - a pesquisa-ação e sua atualização em 

2014. Fecho nessas duas experiências, e ao me aproximar mais das 

orientações e co-orientações consegui me fixar em um ponto: oito 

                                                           
22 Aula “Metodologia Projetual” elaborada com base em Rudolf Steiner e Silvio 
Colin (2011) no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS. (power-point), 
2008. 
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casas autoconstruídas e não treze na versão anterior, e o que era os 

seis capítulos passaram a ser três.  

Como eu vou 

Nessa reestruturação da tese me reaproximei das leituras de Deleuze 

e Guatarri e o pensamento rizomático. A partir de outras leituras 

passo a compreender melhor a ação das forças e que estas possuem 

diferença de natureza e grau (Deleuze & Guatarri, 2012), e chego ao 

conceito de “diagrama” que passa a ser uma lente para o que queria 

ver. Ao retomar o material de campo para sistematiza-lo de outra 

forma, começo a encontrar nas atualizações das oito casas 

autoconstruídas semelhanças nas informações, onde todos os 

“indivíduos ou coletivo de indivíduos“ ali pesquisados eram 

atravessados por “forças” que advém da macropolítica. Antes desse 

entendimento, pensava que as pessoas que autoconstruíam faziam 

“arranjos” a partir de sua condição, seria uma “composição”. Mas, ao 

compreender que as “forças se relacionam”, são “multipontuais e 

difusas” e há uma “carta de densidades”, e que  o conceito de 

“diagrama” poderia expor essas relações, reconheci ali um viés para a 

reflexão que buscava elaborar23. Consigo chegar em algo que 

respondia ao meu argumento: o conceito de “diagrama” poderia 

expor as relações de forças que atravessavam as pessoas que 

autoconstroem, e representar sua condição.  

Como vou construir esses diagramas? Do Campo - das oito casas 

autoconstruídas começo a extrair informações que vão ser lidas 

como “forças”, advindas do mundo da representação - da 

macropolítica. Essas forças são: de um econômico - composição de 

renda do proprietário/a e do arranjo familiar; da condição do solo/ 

terreno (dimensões e áreas), e dos saberes das pessoas que atuaram 

no processo de autoconstrução. Essas três forças foram escolhidas 

                                                           
23 Essa elaboração aconteceu somente em novembro de 2019. 
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pela potência que se apresentavam, no entanto, outras se 

apresentavam de forma mais sutil: as forças de um “gosto” estético; 

as forças dos afetos/relações familiares, e de outros.  

Ao escolher representar essas “forças” por linhas, uma das sugestões 

dos autores, que também sugerem ser “meridianos, geodésias, 

trópicos, fusos”, percebo sutis diferenças em seus graus de potência. 

Ao expor para um colega essa reflexão ele sugere fazer uma tabela 

de combinatórias. Ao fazer separo em grupos de graus - que defino 

como sendo de potência leve, média e densa. Volto aos diagramas e 

os represento, buscando seguir as potências das forças de cada casa. 

O que também percebo, é que ao identificar a potência da força 

econômica como densa, essa força vai se relacionar com outras 

tantas forças que advém do mundo da macropolítica e atravessam as 

pessoas, como as da aquisição do solo/terreno e a dos saberes, de 

forma também densa. Essas relações de forças vão ser lidas na 

materialidade das casas autoconstruídas, vistas como resultantes dos 

processos de subjetivação das pessoas. E com essa observação sobre 

os processos de cada casa, sua materialidade e alguns indícios de 

seus processos, consigo visualizar diagramas. Nas falas das pessoas, 

nas mudanças ocorridas nas casas e as escolhas realizadas sugerem 

momentos diagramáticos dessas autoconstruções, que representam 

as relações de forças momento/tempo materializados na 

autoconstrução.  

Onde chego  

Depois de muitos cortes consigo estruturar as tantas escritas que fiz 

nesse longo processo de elaboração em três capítulos: No primeiro 

capítulo Sementes apresento alguns estudos por diversos olhares de 

autores e autoras que já abordaram o tema da autoconstrução - um 

estado das artes. Ali, apresento ideias que me ajudaram a construir e 

a delimitar o meu olhar. No Olhar da autora delimito minhas 

perguntas e construo o argumento da tese: De que é necessário 
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considerar que a condição de onde parte os saberes para 

autoconstruir é diferente da dos saberes dos arquitetos. No item 

Sementes escolhidas - Diagramas  discorro sobre o referencial teórico 

que serviu como lente para ver o que eu queria ver e demonstrar. O 

conceito de diagrama como representação de relações de forças por 

Gilles Deleuze guia as reflexões que irei fazer a partir do Campo.  

No capítulo 2. Campo, ao entender que as “histórias de vida” podem 

implicar na análise dos fenômenos, e na tomada de decisões, busco 

revelar minhas Trajetórias, para além do “campo escolhido” para 

mostrar que outras experiências que tive com o tema se acumularam 

num “dentro” e me alimentaram nas reflexões elaboradas. Assim, 

discorro brevemente sobre as experiências do EPAE de 2003 a 2011, 

e as experiências de ensino de 2016 e 2017, pois perguntas surgiram 

desses lugares durante o processo de escrita desta tese. No item 

Aprendendo em Campo, discorro sobre o contexto das duas 

trajetórias escolhidas: a Trajetória 2006: a pesquisa-ação no Costa 

Azul com o projeto “Arquitetura pública: construção de metodologia 

de projeto e de parâmetros de habitabilidade”, de onde parto para 

chegar as oito casas escolhidas nesta investigação. E a Trajetória 

2014, minha volta ao Costa Azul para investigar o que havia 

acontecido com as casas e seus moradores. E em Atualizando oito 

autoconstruções finalmente disseco o “osso” dessa pesquisa onde 

discorro sobre cada casa autoconstruída: Casa Paciência, Casa Frida, 

Casa Sonho, Casa Menina, Casa Anjo, Casa Ampla, Casa Filhos e Casa 

Dona Flor. Apresento cada casa em 2006 e no retorno em 2014. No 

material de 2006 apresento de forma descritiva as condições em que 

estava a materialidade da casa na época a partir do material que 

tinha arquivado do Escritório Público: cadastros (plantas e cortes), 

fotografias, projetos desenvolvidos. E, em algumas “fichas de 

atendimento” informações sobre os moradores e os arranjos 

familiares, renda, tipo de trabalho e expectativas com a assistência 

técnica, e a proposta desenvolvida pelo EPAE. E no momento 2014, 
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apresento de forma descritiva as falas dos moradores e moradoras, a 

partir de minha escuta, e a atualização da materialidade pelos 

cadastros e registro fotográfico comparando-as com 2006. Construo 

uma linha do tempo de cada casa, representando os processos de 

consolidação no intervalo de nove anos.  

As Sementes escolhidas atravessam o Campo delimitado e têm-se os 

Frutos que estão reunidos no capítulo 3. Constato que a 

autoconstrução é uma obra aberta a diagramas de forças, e que uma 

multiplicidade de diagramas pode ser representada dependendo do 

viés que se deseja investigar, atualizar. Consigo indico seis diagramas 

possíveis a partir do meu Campo: três diagramas expõem as 

densidades das forças que caracterizam a condição de que partem as 

pessoas das oito autoconstruções, a saber: Diagrama de forças 

econômicas, Diagrama de forças solo e Diagrama de forças saberes; e 

outros três diagramas conceituais assim denominados: Diagrama 

Paciência (três casas), Diagrama Frida (duas casas) e Diagrama Sonho 

(três casas), construídos a partir dos processos reconhecidos nas 

autoconstruções investigadas que revelam semelhanças em suas 

necessidades e escolhas, indicando processos de subjetivação com 

repetições e diferenças.  

Nas Considerações e Devires indico alguns caminhos diante do 

estudo realizado sobre a autoconstrução, e as construções realizadas 

em cada capítulo e a contribuição possível do estudo para 

potencializar os saberes dos arquitetos. Múltiplos diagramas podem 

ser construídos para melhor conhecer a autoconstrução vendo-a 

como um objeto aberto ao ensino, à extensão e à pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

Sementes: Diagramas 
 

1.1 A autoconstrução por diversos 
olhares 
 

Tenho o objetivo aqui de revelar um “estado das artes” sobre o tema 

da autoconstrução. Busquei trazer autores e autoras que de alguma 

forma construíram e atravessaram minhas reflexões elaboradas na 

tese.  

A autoconstrução é considerada déficit qualitativo habitacional como 

reconhece a Lei Federal 11888/200824 – “Lei da assistência técnica”. 

A lei é um dispositivo que pretende levar o saber técnico-científico 

aos territórios autoconstruídos25 pela promoção de melhorias 

habitacionais contribuindo para a conquista de um dos “direito à 

cidade”, o direito à habitação. Considero que a autoconstrução sendo 

déficit qualitativo, e com as melhorias habitacionais, realizadas tanto 

por arquitetos pela assistência técnica quanto pelas próprias pessoas, 

ela contribui para a diminuição do déficit quantitativo habitacional 

                                                           
24 Em 2008 foi aprovada, pelo então Presidente Lula, a Lei Federal 11.888 que 
garante “assistência técnica gratuita de arquitetura e engenharia, para famílias de 
baixa-renda de até 3 salários mínimos”. O processo de idealização da lei da 
assistência técnica resulta de um processo longo, iniciado por ... e assumido por 
Zezéu Ribeiro, arquiteto e deputado federal/BA, que tomou corpo nas discussões 
do Seminário Nacional de Assistência Técnica, que aconteceu em Campo Grande/ 
MS, em 2005. Desse seminário resultou a publicação ARRUDA, Angelo M. 
MEDEIROS, Yara. CUNHA, Eglaisa. Experiências em habitação de interesse social 
no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, 2007.  

25 Denomino de territórios autoconstruídos (ou terriautós) o que diversos estudos 
de diversos autores, com suas especificidades e abordagens denominam de: 
“favelas” JACQUES (2001), VALLADARES (1982 e 2004) e DAVIS (2006); “cidade 
periférica” MARICATO (2011); “cidade popular” SERPA (2007);  “cidade 
autoconstruída” LIMA (2005), “cidade ilegal” ROLNIK (1997); “cidade informal” 
GORDILHO-SOUZA (2000) e “assentamentos precários” (MC/Brasil? ONU/HABITAT); 
“territórios da pobreza” (?), “assentamentos anormais”.  
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brasileiro26. Estou aqui a princípio dialogando com pessoas na 

condição econômica de “baixa-renda” como define o IBGE27, 

abarcando as classes D e E, e também a classe C.  

Busco em Joseph-Louis Lebret, conhecido como Padre Lebret28, ele 

vai delinear as “necessidades do homem” em sua “Economia 

humanística”. De acordo com Alfredo Bosi (2012) Lebret vai dizer  das 

“necessidades fundamentais do homem”29, que podem ser “pessoais 

e coletivas”, e a não satisfação dessas podem trazer a “infelicidade”, 

tanto pessoais quanto coletivas: 

Entre as necessidades pessoais, considerem-se, em primeiro 
lugar, as necessidades irredutíveis ou incompressíveis. A sua 
não satisfação engendra o estiolamento e, no limite, a morte. 
Lebret as enumera: (1) uma quantidade de alimentos 
suficiente em calorias, proteínas, glucídios e lipídios; (2) 
vestimenta de trabalho e de lazer; (3) vestimenta íntima capaz 
de manter o calor nos períodos de frio e umidade; (4) 
alojamento protetor sadio e sem promiscuidade; (5) mobília 
básica (? O que é básico?); (6) comodidades domésticas 
indispensáveis, como água, luz, calor (eu completaria, um 
fogão bacana de 6 bocas, uma geladeira duplex, uma máquina 
de lavar,...a “linha branca” de Lula). Nesse item são listadas 
também as comodidades externas como a proximidade de 
serviços, incluindo farmácias e médicos (medicalização da 
vida?) de bairro; (7) o trabalho regular (isso já foi por água 
abaixo...); (8)) a vida cultural (teatro, ópera, música clássica? 

                                                           
26 VEIGA, Daniela Andrade Monteiro. Domicílios sem Moradores – Moradores sem 
Domicílios. Um estudo sobre domicílios vagos em Salvador como subsídio para 
políticas habitacionais. Salvador: 2007. pp.143-144. AZEVEDO, Sérgio.  
27  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizado no censo 
populacional. Classe A (acima de 20 SM) B (10 a 20 SM) C (4 a 10 SM) D (2 a 4 SM) 
E (até 2 SM) .  Existe outra classificação a partir da posse de bens e escolaridade da 
 ABEP - Associação Brasileiras de Empresas de Pesquisa - mais conhecida como 
Critério Brasil: “Segundo a ABEP, o Critério de Classificação Econômica Brasil 
(CCEB) é um instrumento de segmentação econômica que utiliza o levantamento 
de características domiciliares (presença e quantidade de alguns itens 
domiciliares de conforto e grau escolaridade do chefe de família) para diferenciar 
a população”.  Ver Paulo MEIRELES, “Um País chamado Favela”. Ver FJP / IDH.  
28De acordo com Alfredo Bosi, conhecido como Padre Lebret, foi um frade 
dominicano fundador da “Economia Humana” teoria que “...parte das necessidades 
do trabalhador e não dos cálculos de lucro do empresário. Estudando a obra de 
Marx, Lebret incorporou à doutrina cristã a noção de mais- valia: daí a sua crítica à 
economia liberal”. 
BOSI, Alfredo. “Economia e Humanismo”. In: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142012000200017 
29 São Direitos Humanos segundo as Organizações das Nações Unidas (ONU) 
acessar SITE: alimento, vestuário, abrigo, trabalho, saúde, educação. O abrigo é 
também um direito constitucional para todos os brasileiros, site e representa um 
Direito à Cidade, de acordo com o Estatuto da Cidade.  

http://www.ibge.gov.br/
http://www.abep.org/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142012000200017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142012000200017
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Não, cultura RipRop, cultura Afro, os jovens, o skate, o grafite, 
a cultura da periferia, só rua? não) a educação básica, a 
leitura, o conhecimento histórico, político e religioso, em 
suma, a instrução. (BOSI,2012, p.     )  
 

Ora, se todos necessitam dessas “necessidades pessoais”, o tal do consumo 

pelas pessoas que autoconstroem de certa forma está explicado. Posso 

entender que as “necessidades” de Lebret atravessam o tempo-espaço 

arquitetônico, e aqui no caso a autoconstrução. Ele diz que para satisfazer 

as “necessidades de dignidade” é preciso um “espaço para receber amigos e 

amigas, que deve ser no mínimo de 15 metros quadrados para dar um 

mínimo de conforto psíquico e social ao cidadão”.  

Para Lebret as “necessidades culturais” também terão importância para a 

construção da dignidade, como o domínio de uma arte e a capacidade de 

compreender uma obra literária também integram as necessidades de 

dignidade”. (BOSI, 2012, p. 3) A categoria das “necessidades pessoais 

terciárias" diz respeito à superação ("besoins de dépassement"). O ser 

humano pode e deve ser capaz de desenvolver ao máximo as suas 

capacidades “intelectuais e morais”. Ao realizá-las, ele eleva o “grau de 

valor da civilização” a que pertence. Com as “necessidades pessoais 

terciárias”, Lebret vai relacionar a possibilidade e a capacidade intelectual e 

moral e seu desenvolvimento com a elevação do grau de valor da civilização 

a que pertence. Mas pra isso seja necessário tempo suficiente para “pensar, 

estudar, meditar, contemplar”30, criar obras de arte e orar, o que é “travado 

pelo excesso de trabalho bruto ou burocrático31 e o aguilhão dos cuidados 

                                                           

30 Aqui esse contemplar estaria atrelado o que defende Domenico Demasi em seu 
“ócio criativo”, e talvez pela sociedade não reconhecer essas necessidades como 
um direito de todos, inclusive das pessoas com menor poder aquisitivos, vão julgá-
las. “malandros, preguiçosos” é o que muitos dos artistas, antes de serem 
reconhecidos, foram acusados como os sambistas dos morros, e talvez hoje do rap, 
para além do racismo e preconceitos sociais.  

31 Pra mim, esse “excesso” pode prejudicar tanto uma pessoa que exerce um 
“trabalho” como carregador de caixas, faxineira, garimpeiro, um gari, um médico, 
quanto um que exerce atividades na produção de uma “obra” – um escritor, um 
pedreiro, pizzaiolo. A questão é que tudo “demais” faz mal. Um vai matar pelo 
cansaço do corpo “suor do nosso corpo” e o outro vai matar pela “mente”, o 

“pensar demais”, o stress de querer, às vezes, ganhar mais dinheiro e aí ter que 
trabalhar mais para manter o padrão de vida (consumo), ou, devido à 
vaidade de querer mostrar que sabe.  As diversas doenças que vem tomando as 
classes de professores e pesquisadores universitários já se tornaram objeto de 
pesquisa, como também a “psicopatologia do trabalho”. Hoje, 12 de março de 2019 
vejo numa banca a capa da Revista RH: “Causa mortis: trabalho”.  
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materiais” (BOSI, 2012, p. 4) O que seria este “excesso”?  Esse 

“excesso” parece caracterizar uma certa temporalidade do processo 

de autoconstrução da moradia, falo de uma temporalidade e não de 

seu tempo longo, como um todo. Talvez esse “excesso” de trabalho 

seja característico da passagem do “barraco” para a consolidação em 

alvenaria, no fazer as primeiras paredes, ao fazer as lajes de piso de 

cada cômodo, e depois a cobertura. Seria esse “excesso” em todo o 

processo da autoconstrução, em todas as temporalidades da 

autoconstrução?  

O que estou querendo dizer é que a satisfação de alguma 

necessidade pode me trazer prazer, e se esse prazer me traz 

felicidade. O prazer é uma construção do Ser humano, com 

influências culturais na satisfação das mais diversas e múltiplas 

necessidades como diz Padre Lebret, em qualquer que seja a 

atividade exercida através do “trabalho bruto”. A laje e as festas com 

os amigos e família acontecem geralmente nos fins de semana e que 

segundo Meireles (2014) é de 47% nas “favelas”. Estar com os amigos 

pode ser considerado “sagrado” para certas pessoas, e daí o prazer, o 

“ser feliz” mesmo ganhando 1, 2 SM.  Para Renato Meireles (2014)32 

“há um consumo necessário”. Esse “consumo necessário” seria a 

meu ver comprar uma máquina de lavar, aquela pessoa que 

autoconstrói e há 20 anos trabalha como empregada doméstica 

lavando roupa, e, com o ganho salarial ocorrido num certo momento 

pode comprar eletros da linha branca, como qualquer 

mulher/homem que deseja ter mais conforto em sua casa e tempo 

livre33: um fogão 6 bocas, uma geladeira duplex, uma TV Led 49”, e 

vai por aí.  É a realização de uma necessidade, que no século XXI, 

deveria ser item básico da cesta básica.  Posso dizer de uma 

habitabilidade doméstica? 

                                                           
32 MEIRELLES, Renato & ATHAYDE Celso. Um País chamado favela. São Paulo. ED. 
GENTE, 2014. 
33 Menos trabalho em casa, tempo livre e liberdade para as pessoas fazerem outras 
coisas. TFG aluna Thais Troncon. 
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Querer entender as escolhas que as pessoas que autoconstroem 

pode ser um viés de investigação. Vejo como potências de realização 

de suas necessidades, não na ordem que Lebret diz, das “irredutíveis” 

para as “culturais” ou de “dignidade”. Há escolhas dentro dessas 

“necessidades” como que todas estivessem num mesmo patamar. 

Evidente que, as “irredutíveis” serão sempre prementes, mas talvez, 

nas de cunho “cultural” todas sejam emaranhadas, dependendo da 

pessoa que as vive. Segundo Bosi, Lebret atenta:  “(...) para um 

fenômeno que sabemos atual, olhando para a nossa sociedade de 

consumo. Falando de bens de conforto, ou de facilidade, aponta para 

os benefícios das técnicas, mas deixa entrever o quanto essas 

necessidades passam a ser estimuladas ou mesmo criadas pelo 

mercado. Saber separar no próprio orçamento o que é supérfluo do 

essencial (que pode ser estritamente cultural) já é um passo para 

ajustar-se ao espírito de uma Economia Humana. 

Agache traçou seu Plano (ABREU, 2008, SILVA, 2010, VALLADARES, 

2005). Não é à toa que o autor trata diretamente delas, definindo-as 

como um “conjunto de habitações precárias que se desenvolveram 

nos morros do Rio de Janeiro”. Seu surgimento se daria, 

principalmente, devido às dificuldades para a ocupação e construção 

em um lote e à “indiferença manifestada até hoje pelos poderes 

públicos, relativamente às habitações da população pobre”. Agache 

pensava em enviar boa parte de seus habitantes para as vilas 

operárias que seriam construídas nas regiões suburbanas e na 

Baixada. Tal ação se insere diretamente na política histórica da 

prefeitura carioca de “depuração” das zonas central.  

A produção da arquitetura civil sempre foi produzida pelas pessoas 

sem o saber técnico-científico34, mas quando o arquiteto assume 

para si, louvavelmente, a responsabilidade de resolver o problema da 

habitação (Le Corbusiere a unidade de habitação) ele se propõe a 

                                                           
34 Kapp e a normatização da cidade pelos modernos. 
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controlar a cidade pelo seu saber disciplinar. Ele vai partir do homem 

universal/módulo/modulor e, daí discorre todos os “ideais” do 

moderno na arquitetura. “A cidade do pensamento único” talvez (?) 

não imaginava outras cidades, ou melhor, outros homens, outros 

condicionantes de onde essa arquitetura e urbanismo pudesse vir a 

florescer. Esse ideal depois de literalmente ser desenvolvido em 

Brasília, trouxe consigo outras questões que essa mesma cidade não 

deu conta.  

Quando Le Corbusier afirma: “Procurar fazer tudo bem-feito leva a 

construirmos a nós mesmos, incansavelmente, assim como se 

constrói uma casa. A qualidade do resultado decorre dessa 

construção de si”, ele está fazendo uma construção pela dimensão 

imaterial. A conversa com Santos, em 2016, me fez mergulhar no que 

seria dignidade e essa relacionada ao que você faz, em que você 

trabalha. Por sua composição familiar, um casal, ele começando 

como pedreiro, ela, lavando roupa pra fora, com 11 filhos, trouxe 

uma história de necessidades, sem espaço pra desejos e sonhos? 

Ele me diz: “Todo trabalho é digno”. Os arquitetos urbanistas 

assumem para si uma visão “do todo” da vida – público e privado. 

Habitação saudável para todos, “a unidade de habitação”  e Le 

Corbusier e um posicionamento “político-social” dos arquitetos 

urbansitas, em querer “resolver” universalmente a questão.  Mas 

como todos sabemos o “homem universal” nunca existiu 

efetivamente e resultou em toda a critica desde então. (CIAMs).  

Nos estudos de arquitetura no Brasil a construção da crítica sobre 

esse direito à habitação e a produção da chamada “arquitetura 

social”, “habitação social”35 a partir do Movimento Moderno, que se 

encarregou de ver sob a responsabilidade do saber do arquiteto 

urbanista a solução36, trouxe a exclusão, o desmerecimento do saber 

prático, como modo de também se conseguir a moradia. Por outro 

                                                           
35 Nabil Bonduki e todos os estudos...provisão de habitação social... 
36 Silke Kapp, 2005. 
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lado, com a crescente demanda por habitação a produção 

autoconstruída, “lutando e ganhando” território nas cidades, começa 

a ter os seus “admiradores”.  Um desses primeiros foi John Turner37, 

que via a autoconstrução “como solução” e não “como problema” e 

que, por sinal, foi muito criticado na época.   

No Brasil, o estudo pioneiro de “assistência técnica” por Carlos N. F. 

Santos38, no Rio de Janeiro, no final da década de 1970, vai ver 

potência nos territórios “dos pobres” e nos modos de construir 

desses. Segundo o arquiteto: “Os moradores mais pobres das favelas 

criaram suas expressões vernaculares, capricharam em gramáticas e 

sintaxes que desandaram a escrever de forma certa (dadas suas 

premissas e necessidades) nos lugares errados”. Errados na 

perspectiva dos donos do poder, que reconheceram que não eram 

onipotentes no controle do discurso espacial urbano (SANTOS, 1982, 

p. 86). Segundo Santos, os arquitetos teriam o papel de reforçar “o 

poder criativo dos pobres e o de ajudar a empurrá-lo para cima e a 

impô-lo como inspirador básico de políticas. Teríamos de ajudá-los 

com os registros de memória e com os aparatos de legitimação que 

manejamos (...)” (SANTOS, 1982, p.89).  

Mas por que são outras lógicas de construir? Porque os 

condicionantes são diversos dos que condicionaram as normas, as 

regras, as leis até então vigentes. E também, porque no ensino de 

arquitetura os condicionantes apreendidos pela maioria dos 

arquitetos para pensar e elaborar arquitetura ainda são de 

referências da cidade moderna, da arquitetura moderna: lote, 

quadra, rua com medidas padrões para um homem, o homem ideal 

moderno, o modulor.  

Daí, as normas brasileiras vão ser definidas a partir desse único 

homem (europeu, culturalmente diferente) com condições ideais 

                                                           
37 Sobre John Turner e Quito no peru... tese José Carlos   Huapaya..+ Silke... 
38SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. Habitação – o que é mesmo que pode fazer 
quem sabe? In: VALLADARES, Licia do Parado (1982) Repensando a habitação no 
Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ/ Zahar Editores, 1982.p.79-107. 
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para se fazer uma bela arquitetura, e o que é daqui de dentro de 

nossa condição se torna “ilegal”.  

As AEIS e as ZEIS são a tentativa de pensar outras normas para essas 

outras maneiras de morar, bem característico das cidades do 

capitalismo dos países do Sul-Sul. Há precariedade39 na moradia 

autoconstruída. Há precariedade nos territórios autoconstruídos pois 

esses ainda prescindem40 de infraestrutura (esgotamento sanitário, 

drenagem, água), de serviços públicos (coleta de lixo, iluminação, 

limpeza urbana, arborização, acessos de ambulâncias, corpo de 

bombeiros) e de equipamentos públicos de saúde, educação, lazer e 

de cultura (teatros, cinemas, bibliotecas, etc) e mobilidade. Consenso 

também que é dever do Estado, prover esta população destas 

necessidades básicas.  

Francisco de Oliveira: o papel dos mutirões no contexto das 

estratégias para a habitação no Brasil. Argumenta-se que o processo 

de autoconstrução não deve ser estimulado ou transformado em 

política pública, pois depende de trabalhadores desempregados e 

não contribui para a criação de um mercado imobiliário. 

Em: O vício da virtude. Autoconstrução e acumulação capitalista no 

Brasil Ermínia MARICATO (1979) em seu texto “Autoconstrução, a 

arquitetura possível” estabelece uma distinção importante entre os 

processos tradicionais de mutirão e ajuda mútua, reconhecidos como 

solidários, cooperativos e de base rural, e a “autoconstrução” 

habitacional nos grandes centros industriais. Se no campo, esses 

processos tenderam a desaparecer com a modernização, nas áreas 

metropolitanas adquirem cada vez mais importância como modo de 

produção da habitação da classe trabalhadora. Grande parte do 

artigo é dedicada à explicação das causas estruturais desse 

                                                           
39 Poder molar ONU/ MC-Brasil e legislação código de obras + no entanto, tem-se a 
tentativa de reconhecimento desse outro AEIS/ZEIS, quando “permite” outros 
parâmetros dentro dessas áreas. Ver exemplo: Plano de Bairro de Recanto Feliz e 
Paraíso Azul I e II/ Cartilha??SEDUR?, mas é também um “controle”, e será esse 
controle possível? 
40 Dados FJP + IBGE. 
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fenômeno, com base na análise marxista de articulação necessária 

entre exploração da força de trabalho e acumulação de capital.  

O conceito de autoconstrução proposto por Maricato designa como 

sendo o “processo de construção da casa (própria ou não) ” por seus 

moradores que podem ser auxiliados por parentes, amigos, vizinhos 

ou por profissional remunerado (MARICATO, 1982, p. 74). Este 

processo se verificaria também na construção de igrejas, escolas 

primárias, creches e centros comunitários, estendendo-se ainda para 

o espaço urbano na forma de melhoria de ruas, calçadas, pontes, etc. 

Esta forma de produção habitacional ocorreria por falta de 

alternativa, correspondendo a “trabalho não pago” ou 

“supertrabalho” e favorecendo a expansão capitalista. Referência nos 

estudos das cidades brasileiras, Maricato vai conceber as metrópoles 

brasileiras como “metrópoles do capitalismo periférico”. Segundo a 

autora a cidade periférica, a cidade “ilegal” ainda é pouco estudada e 

as ideias que existem impõem um padrão idealizado, vindas e 

construídas a partir de vários estudos, lugares e poderes que não 

conseguem lidar com o lugar a que está se abordando, são “ideias 

fora do lugar”:   

O urbanismo brasileiro (entendido aqui como planejamento e 
regulação urbanística) não tem comprometimento com a 
realidade concreta, mas com uma ordem que diz respeito a 
uma parte da cidade, apenas. Podemos dizer que se trata de 
ideias fora do lugar porque, pretensamente, a ordem se refere 
a todos os indivíduos, de acordo com os princípios do 
modernismo ou da racionalidade burguesa. Mas também 
podemos dizer que as ideias estão no lugar por isso mesmo: 
porque elas se aplicam a uma parcela da sociedade 
reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. Para 
a cidade ilegal não há planos, nem ordem. Aliás ela não é 
conhecida em suas dimensões e características. Trata-se de 
um lugar fora das ideias”. (MARICATO, 2011b, p.122) 

 

No entanto, em estudos posteriores, a autora salienta que a partir de 

experiências inovadoras de políticas públicas em alguns municípios 

brasileiros, tem-se a necessidade de uma nova forma de pensar esse 

contexto, onde governos municipais vão exercitar algumas ideias que 

darão conta do lugar. Urbanização de favelas, requalificação de áreas 
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degradadas, regularização urbanística e fundiária, assistência jurídica 

gratuita e novas formas de segurança na posse do imóvel, 

construções individuais ou coletivas com assistência técnica de 

arquitetos e engenheiros, abertura de canais participativos na gestão 

urbana, prevenção e recuperação de risco geotécnico vão ter 

características mais sensíveis ao lugar de intervenção 

(MARICATO,2011a,p.101). E com cautela, essas experiências, de 

acordo com Maricato poderá vir a ser uma possível “nova escola de 

urbanismo”. Para se pensar inicialmente a gigantesca ilegalidade na 

ocupação existente em diversas cidades brasileiras, a “invasão” de 

terras não é fruto do afrontamento da lei, é reflexo de um processo 

de urbanização que segrega e exclui, conserva muitas raízes da 

sociedade patrimonialista e clientelista, a cidade é, em grande parte, 

reprodução da força de trabalho. Esse processo vai ser caracterizado 

por uma industrialização com baixos salários, mercado residencial 

restrito: excluindo a maioria da população para financiamentos para 

a moradia, e “para essa parcela da população excluída do mercado 

legal é que reproduzem as formas de provisão habitacional como os 

cortiços de aluguéis, as favelas e os loteamentos ilegais..., já que a 

promoção pública não chega a impactar o mercado devido à baixa 

oferta de moradias resultantes de políticas sociais”. (MARICATO, 

2011b, p.157). Maricato afirma ainda ser necessário “conhecer para 

resolver a cidade ilegal”.  

Se por um lado, “conhecer” e aprofundar as questões sobre o 

território autoconstruído seja mais do que urgente, não vemos como 

possibilidade de “resolver” no sentido de acabar, de extinguir o que 

já deixou de ser somente um problema, uma ilegalidade, é um 

“modo de vida”. É uma fala pertinente quando da necessidade de 

mais investigação sobre esta cidade precária, pois o saber 

técnico/hegemônico precisa se debruçar com mais afinco sobre esta 

outra cidade. Alguns avanços aconteceram, mais ainda tem- se muito 

a se fazer. Conhecer mais esta cidade precária, entender melhor seus 
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modos de viver e de construir, para poder contribuir para sua 

melhoria respeitando seus modos de morar.  

 (...) O que se entende por formação do pensamento crítico 
sobre a cidade periférica é, em síntese, o desenvolvimento de 
uma nova leitura do espaço urbano que contribui para uma 
nova formulação teórica sobre a metrópole na periferia do 
capitalismo (...) o território da pobreza não se refere a uma 
minoria excluída ou marginal, mas em algumas cidades (como, 
por exemplo, Belém, São Luiz, Fortaleza, Recife, Salvador) 
compreende a maioria da população. (MARICATO, 2011a, 
p.103)  
 

Embora haja muitos estudos sobre nossas cidades, ainda existe uma 

lacuna, de uma “nova” leitura do espaço urbano. Maricato ainda 

alerta para os poucos estudos encontradas fora do eixo Rio/ São 

Paulo, e a necessidade de “formação do pensamento crítico” sobre 

essa cidade. 

Nos estudos sobre as cidades e a questão habitacional mundial, o 

estudo de Mike Davis (2006) “Planeta Favela”, que tem seu Prefácio 

por Ermínia Maricato, vai trazer a amplitude e a generalização dessa 

precariedade no mundo, que no estudo ele denomina de “favela” 

apesar de pontuar as diversas diferenças formais e também culturais. 

O autor vai trazer números e estatísticas alarmantes sobre esse modo 

de morar – tendo as características de “excesso de população, 

habitações pobres ou informais, acesso inadequado a água potável e 

condições sanitárias e insegurança da posse de moradia”, definição 

esta operacional da Organização das Nações unidas (ONU) em 

Nairóbi em 2002, pois vai deixar de fora dos índices as “dimensões 

sociais” que, segundo Davis, são mais difíceis de medir. (DAVIS, 2006, 

p.33)  

Já o estudo de Sergio Azevedo (2004)41 faz uma crítica à utilização do 

conceito de precariedade para compor a “nomenclatura de déficit 

                                                           
41 AZEVEDO, Sergio de. A questão da moradia no Brasil: necessidades habitacionais, 
políticas e tendências. In: FERNANDES, Ana. GORDILHO SOUZA, Angela (orgs.). 
Habitação no Brasil: reflexões, avaliações e propostas. Salvador: FAUFBA/ PPGAU, 
2004. pp.183-119. 
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habitacional”, pois segundo ele, o termo “induz equivocadamente à 

expectativa de possibilidade de quantificação padronizada, 

atemporal e neutra” (AZEVEDO, 2004, p.83). Em contrapartida, 

Azevedo traz o conceito de “necessidades habitacionais” entendidas 

dentro de uma perspectiva sociológica, que devem refletir o 

dinamismo e a complexidade de uma realidade econômica.  

O conceito de déficit habitacional utilizado consiste na 
deficiência do estoque de moradias, tanto em termos de sua 
insuficiência quantitativa ou qualitativa, isto é, sem condições 
de habitabilidade, por sua precariedade construtiva ou em 
virtude de terem sofrido desgaste em sua estrutura física. As 
necessidades habitacionais englobariam – além do déficit 
quantitativo e qualitativo – também as habitações 
inadequadas, seja em função da carência de infraestrutura, 
seja em decorrência de forte adensamento, ou ainda das 
precariedades de suas condições físicas”. (AZEVEDO, 2004, 
p.86)  
 

Nesse sentido, destaca-se que o importante é verificar os parâmetros 

que constroem a habitabilidade, pois estes têm como referência 

“uma” realidade econômica que é diversa a dos territórios 

autoconstruídos, com normas construídas a partir de condicionantes 

ideais, ideais de uma outra condição. A questão não é deixar de 

aplicar os parâmetros de habitabilidade, mas sim eleger outros 

parâmetros que possam colaborar para a realização de melhorias da 

habitabilidade. Mas, se o lugar de construção desses “novos” 

parâmetros continuar sendo o do posicionamento do próprio, da 

ação estratégia de controle, de sustentação e manutenção das 

normas e regras advindas de uma condição idealizada, a meu ver não 

se avança. 

Para Angela Gordilho-Souza (2000) a complexidade da questão 

habitacional na cidade atual “(...) leva à necessidade de revisar, 

conceitualmente, o desafio de como intervir. Que parâmetros 

urbanísticos são próprios para acionar condições de mudanças 

qualitativas nessas áreas?”, e vai afirmar que os moradores desses 

territórios “(...) vão construindo conteúdos e referências sócio 

espaciais próprios, que personalizam e dão potencialidade de 
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mudança a essas áreas em sua inserção urbana” (GORDILHO-SOUZA, 

2000, p.421-422).  

Nesse sentido, esta “potencialidade de mudança” a meu ver pode 

estar no saber fazer nas pessoas que fazem autoconstrução e chegam 

a outros parâmetros. Destaco que as avaliações de habitabilidade 

têm como parâmetros “uma” realidade econômica e urbanística 

diversa da dos territórios autoconstruídos. As normas e os índices são 

construídos a partir de condicionantes “ideais” do saber técnico-

científico sem dialogar com os saberes que a constroem.  

É interessante notar que, mesmo reconhecendo a necessidade da 

investigação dos “outros modos de construir”, alguns autores 

revelam o lugar próprio do saber hegemônico do arquiteto urbanista 

ou pesquisador, ao sugerir que esta investigação seja uma estratégia 

de controle sobre estes territórios, através das “novas” normas 

urbanísticas. A estratégia como ação do saber hegemônico, é um 

poder saber que se coloca sempre como dominação, totalizador e de 

controle da vida cotidiana. Resta saber se é possível esse almejado 

controle por parte dos órgãos e gestores, pois o que se revela é uma 

potência desses saberes de uma dimensão hercúlea que formam as 

cidades brasileiras.  

Para Renato Meireles (2014)42 “há um consumo necessário”. Esse 

“consumo necessário” seria a meu ver comprar uma máquina de 

lavar, aquela pessoa que autoconstrói e há 20 anos trabalha como 

empregada doméstica lavando roupa, e, com o ganho salarial 

ocorrido num certo momento pode comprar eletros da linha branca, 

como qualquer mulher/homem que deseja ter mais conforto em sua 

casa e tempo livre43: um fogão 6 bocas, uma geladeira duplex, uma 

TV Led 49”, e vai por aí.  É a realização de uma necessidade, que no 

                                                           
42 MEIRELLES, Renato & ATHAYDE Celso. Um País chamado favela. São Paulo. ED. 
GENTE, 2014. 

43 Menos trabalho em casa, tempo livre e liberdade para as pessoas fazerem outras 
coisas. TFG aluna Thais Troncon. 
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século XXI, deveria ser item básico da cesta básica.  Posso dizer de 

uma habitabilidade doméstica? 

Há por detrás das autoconstruções a “economia popular”, como é 

denominada por Gabriel KRAYCHETE (2005). Nessa condição 

econômica, como eles criam as prioridades entre o custo das obras 

com a casa e as outras demandas? A materialidade que se realiza num 

espaço-tempo longo está atrelada a essa “economia popular”? Ou, 

como o “mercado informal” (ABRAMO) ou o “trabalho informal” se 

desloca e atravessa a autoconstrução? O tempo-espaço que se produz 

vai ser metamorfoseando em áreas de trabalho, de aluguel, de venda e 

renda. A autoconstrução passa a ser um “empreendimento”.    

Uma pesquisa do DataPopular, realizada no segundo trimestre de 

2013, atestava o fortalecimento do mercado de viagens aéreas nas 

classes mais populares: “Cerca de 6,5 milhões de brasileiros 

planejavam uma viagem ao exterior até agosto de 2014, sonho que 

seria concretizado por 60% desses postulantes”. Entre os 

interessados nesse produto luxuoso, 48% eram negros, 77% não 

tinham curso superior e 54% pertenciam às classes baixa e média (...). 

Cada vez mais, os habitantes de favelas se habilitam a conhecer o 

país e o mundo”. (MEIRELES, 2014, p.80) 

E, ao abordar a favela pela ideia de espaço-movimento vai dizer que 

esse é diretamente ligado  

“a seus atores (sujeitos da ação) que são tantos aqueles que 
percorrem esses espaços quanto aqueles que os constroem 
(...) os dois atores podem estar reunidos em um só: o 
morador, que geralmente é construtor do seu próprio 
espaço.” (JACQUES, 2001, p. 149)  
 

Marcia G. Santana44 com o Grupo de Pesquisa ARQPOP. Tem o 

objetivo de “conhecer melhor os processos de construção, criação e 

introdução de inovações, assim como os de transmissão e 

aprendizado, inerentes à arquitetura e ao assentamento popular, 
                                                           

44 Disponível em:  http://www.arqpop.arq.ufba.br/apresentacao. Acesso: 
31mar2016. 

 

http://www.arqpop.arq.ufba.br/apresentacao
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com vistas à valorização dos conhecimentos, competências e 

expressões que envolve, à salvaguarda das tradições que encerra e à 

ampliação das oportunidades do seu uso contemporâneo. Em termos 

mais especificamente acadêmicos, visa a contribuir para o 

desenvolvimento conceitual e metodológico do campo, para a 

ampliação de pesquisas nessa área e para o aperfeiçoamento da 

formação em arquitetura e urbanismo por meio da criação de 

disciplinas que tratem desta temática”.  

A arquitetura popular, como campo de estudos que envolve  
edificação, assentamento e construção de territórios e 
paisagens, tem sido notoriamente deixada de lado pela área 
de arquitetura e urbanismo por se referir a produções 
realizadas fora dos seus circuitos formais, tendo como 
referência saberes e práticas de amplo domínio popular (...) 
Este relativo abandono tem implicado a ausência desse tema 
na formação de arquitetos e urbanistas no Brasil, assim como 
o desconhecimento da arquitetura que compõe grande parte 
das cidades brasileiras (...) Contudo, o interesse pelo tema 
tem crescido nas últimas décadas, embora trabalhos mais 
abrangentes, realizados por arquitetos, ainda sejam poucos no 
país” (SANTANA, 2012). 

 
Esses “poucos estudos sobre arquitetura popular trazem e alimentam 

preconceitos” por parte do saber técnico-científico para com as 

moradias autoconstruídas que geralmente tem críticas a respeito da 

“durabilidade” e da “salubridade”, diz Santana:  

A ausência de aproveitamento dos conhecimentos e técnicas 
de domínio popular no projeto arquitetônico e no 
assentamento urbano contemporâneo alimenta também 
preconceitos na área da construção civil e da saúde pública 
relativos à durabilidade, à segurança construtiva e à 
salubridade da produção baseada nessas técnicas e 
conhecimentos, assim como o seu aproveitamento em 
políticas habitacionais mais adaptadas às distintas realidades 
regionais do Brasil (...) (SANTANA, 2012). 

 
O livro “Saberes Autoconstruídos” de Denise Morado (2016) é um dos 

primeiros, senão o único, que traz o registro das atividades de 

extensão do Grupo de Extensão Paraxis da FA/UFMG, valorizando 

esses saberes quando revela a fala e a materialidade da 

autoconstrução. Vejo a extensão como partida para uma produção de 

conhecimento. Para quem já fez extensão em arquitetura sabe que 
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essas atividades sempre estiveram perto desses saberes, sempre 

atuaram com esses saberes.   

Outras duas contribuições são as teses de Gabriela Leandro (2015)45 e 

Adriana Nogueira (2016)46 que revelam possibilidades de pesquisa e 

novos vieses de investigação e valoração desses saberes47.   

Desenvolvimento de pesquisas que avalie as estruturas preexistentes 

dessas autoconstruções a partir do reconhecimento da inteligência 

da prática dos Mestre de Obras, que aplica o traço na fundação, nos 

pilares, nas vigas e nas escadas. E também na elétrica, na hidráulica, 

outros parâmetros também para a engenharia civil.  

Aqui a preocupação com a intimidade, a privacidade de cada um. Isso 

sugere o contrário o que geralmente é escrito nos estudos sobre as 

moradias autoconstruídas: a promiscuidade. Há um julgamento duro, 

como bem fala Sergio FERRO, a partir da clássica pesquisa de 

LEMOS&AMARAL sobre a autoconstrução, em 1979, em São Paulo. 

Será que esses autores passaram a necessidade a qual foi descrita 

acima? O problema é que, ainda hoje, pouco se investigam esses 

condicionantes, como ponto de partida com que essas pessoas 

contam para autoconstruir. Não que não se investigue as condições 

financeiras dessas pessoas, os condicionantes técnicos: Qual é o 

“saber prático” dos que autoconstroem? Qual é o saber do mestres 

de obras? O que e como passam para seus ajudantes, pedreiros? 

Como eles absorvem as novas tecnologias e fazem destas novas 

possibilidades em sua prática cotidiana?   

Silke Kapp vai abordar a autoconstrução a partir de uma crítica ao 

pensamento dos arquitetos que ainda insistem em se arraigar aos 

moldes das ideias e ideais do Movimento Moderno. Num de seus 

textos (2005, 2006, 2011) vai diferenciar a “construção ordinária” da 

                                                           
45 “Corpo, discurso e território: a cidade em disputa nas dobras da narrativa de 
Carolina Maria de Jesus” , defendida em 2015 no PPG-AU/ UFBA.  

46 "Do direito autoconstruído ao direito à cidade: Porosidades, conflitos e 
insurgências em Saramandaia", defendida no Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da UFBA, em 2016. 
47 As teses premiadas revelam o interesse e o reconhecimento pelo tema. 
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“construção extraordinária”. Diz que esta última, sendo projetada 

pelo arquiteto tem suas temporalidades e espacialidades vinculadas 

ao processo de projetação de ideal moderno, “de autoria, de obra 

finalizada”, acabada - eu diria uma obra fechada. A “construção 

extraordinária” tem etapas definidas: “demanda/ programa, projeto, 

obra e uso” (KAPP, 2005, p.   ). 

Entendo que a autoconstrução tem uma linha do conceito de Kapp, a 

“construção ordinária”, pois o “ordinário” acontece dia-a-dia, e isso 

caracterizaria um processo aberto, sem planejamento do fim.    O 

programa/demanda pode acontecer de mudar no meio da 

construção devido a uma vinda inesperada de algum parente do 

interior, que sendo da mesma classe social, não tem condições de 

bancar um aluguel, assim abre-se a possibilidade de se fazer mais um 

quarto, ou mesmo dividir o que já existe. O uso é concomitante com 

a obra - no sentido aqui de construção, pois não se tem a 

possibilidade de sair para um aluguel para a realização das reformas. 

Então, essas “quatro etapas” de que o arquiteto trabalha na 

“construção extraordinária” não seriam todas identificadas na 

“construção ordinária”.  

Ainda conforme afirma (Kapp et all, 2008)48.  

“É mais pretensão do que fato o monopólio ou a hegemonia 
do saber técnico do campo da construção e seus objetos 
técnicos, do repertório acadêmico e tecnocrático de técnicas, 
de linguagens, de institutos normativos. Além disso, a 
legitimidade conferida pelos pares e pelo Estado, se constituí 
por lei. E a lei vem depois do artesanato e da manufatura, no 
fim do Século XIX, no Brasil, seus códigos de postura e de 
obras, mais adiante PDUs. Institui-se por meios legislativos e 
institucionais -- universidade, CAU, CREA: a autoridade dos 
técnicos com formação acadêmica de atribuir-se a si o 
“monopólio da competência científica” – remete-se aqui à 
definição de campo científico por Pierre Bourdieu2. Este pode 
ser considerado um dos sentidos da hegemônia do campo da 

                                                           
48 KAPP, S.; BALTAZAR, A.P.; MORADO, D. Arquitetura como exercício crítico: 
apontamentos para práticas alternativas. [Originalmente: Architecture as critical 
exercise: little pointers towards alternative practices in architecture’, keynote 
lecture at Alternate Currents International Symposium, Sheffield, November, 2007, 
published in Field: a free journal for architecture, v. 2, n. 1, p. 7-30, 2008]. 
Disponível em: <http://www.field-journal.org/index.php?page=journal-2>. Acesso 
em: 10 jan. 2013. 
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construção: criar monopólio e excluir rivais.” (MIRANDA, 2019, 
p.3) 
 

Ao participar do I URB Favelas em outubro de 201449, observei uma 

certa incompreensão dos “modos de fazer” das pessoas que 

autoconstroem dificultando que o saber técnico-científico dos 

profissionais se estabelecessem com maior êxito nos territórios 

autoconstruídos pela assistência técnica. Uma das questões era a 

habitabilidade nas moradias autoconstruídas, e constatei que esta 

requeria investigações mais aprofundadas para subsidiar as nossas 

“práticas”, para que essas fossem bem mais sucedidas tanto para 

arquitetos urbanistas, enquanto escolhas de atuação mais 

pertinentes nos projetos de intervenção, quanto para os moradores 

na realização de suas necessidades. 

O estudo de Paola Berenstein Jacques (2001) a meu ver avança, pois 

vê os territórios autoconstruídos com um “outro” olhar, e não como 

problema da precariedade, da pobreza. Ela constata que apesar de 

inúmeros trabalhos realizados sobre as “favelas”, 

[...] a questão arquitetônica, espacial e estética sempre foi 
muito negligenciada pelos pesquisadores(...) deparamo-nos 
em campo, com um universo espaço-temporal 
completamente diferente daquele que estamos habituados. 
(JACQUES, 2001, p. 11).  
 

Se parece que são outros os modos de construir, pode-se verificar 

que os modos de acessar este solo para ocupação também é outro, 

isto é, diverso da lógica do mercado formal, é isso que afirma o 

                                                           
49 Seminário I URB Favelas: Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas, 
organizado pela Universidade Federal do ABC/UFABC, Programa de Pós-Graduação 
em Planejamento e Gestão de Território e MC, 13 a 15 de novembro de 2014 em 
São Bernardo do Campo, SP, que teve por objetivo “debater as características, 
alcance e limitações das intervenções recentes em urbanização de assentamentos 
precários e em especial refletir sobre os avanços e desafios do PAC/Urbanização de 
Áreas Precárias (UAP)”( In: DENALDI, Rosana et al (org.) ANAIS DO I URB FAVELAS: 
Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. São Bernardo do Campo, SP, 
UFABC, 2014. CD Room).  
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economista Pedro Abramo50 (2011). Para ele existem três lógicas de 

acesso ao solo urbano: pelo Estado, pelo mercado e pela 

necessidade. Afirma que em uma parte importante dos países da 

América Latina, Ásia e África, a população não  

(...) tem acesso à lógica do Estado e nem do mercado para ter 
acesso ao solo. (...) Essa ausência dos capitais para entrarem 
na lógica do Estado e do mercado faz com que produzam uma 
outra lógica que é a da necessidade(...) (ABRAMO, 2011, p.2).  
 

Para ele o que temos nas “favelas” - territórios autoconstruídos é 

completamente diferente do mercado formal, são de naturezas 

diferentes, “as regras e normas de funcionamento destes mercados 

são diferentes. 

(...) No caso do mercado informal as instituições são outras, 
as regras e normas de funcionamento tem como princípio 
relações de confiança e lealdade (...)” (ABRAMO, 2011, p.5)  
 

Pedro ABRAMO vai falar sobre o “mercado por necessidade” que 

possui “outras” regras, mas possui regras! A compra de materiais 

com maior facilidade resolveria, as pessoos pagam, como em 

qualquer relação de comércio, há gente honesta aqui e acolá, a gente 

desonesta aqui e acolá. Há gente que tem o dinheiro como único 

bem, numa sociedade materilaista como esta que estamos vivendo. 

Há outras saídas, parece que “Mercado solidário, feira de trocas, 

economia solidária” mas também há a “economia popular” 

(KRAYCHETE) que vem crescendo e sendo pesquisada.  

Para Víctor PELLI (1978)51 existiria uma contradição à época que ele 

escreveu as “notas” e creio eu que a contradição parece se manter, 

mesmo que brechas tenham sido criadas há tempos aqui no Brasil, 

                                                           
50 As constatações de Abramo são frutos de pesquisas realizadas em 2002, 2006 e 
2009 em algumas metrópoles brasileiras, como: Porto Alegre, Salvador, 
Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belém, Brasília, e cinco metrópoles 
latino-americanas: Bogotá, Caracas, Lima, Montevidéu, Buenos Aires. 

51 Víctor Saúl PELLI .“Notas para la puesta en Marcha de Actividades de 
Investigación en Arquiteura en América Latina” (Versão revista da contribuição do 
Arq. Víctor S. Pelli, do Depart. de Disenõ Arquitectonico da Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste, ARG à IV 
Conferencia Latino Americana de Escuelas y Facultades de de Arquitectura, 
fevereiro de 1972). In: “Seminário Arquitetura e Industrialização” Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAUSP,  1ª Edição, 1978.  
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com Carlos Nelson. Ele comenta em 1972, e essa posição vai se 

“repetir” ou ser revista e apresentada na VI Conferencia, pois parece 

que depois de 4 anos nada se modificou. O seu ponto de vista é que 

há um conflito ao se propor: 

“La insvestigación en Arquitetctura en Latinoamérica”. Para  
ele, o conflito aparece ao opor, “bajo determinadas 
interpretaciones”, las dos imágenes”: “Latinoamérica, 
integrante de un sistema cultural-científico universal, 
comprometida a aportar soluciones a una problemática de 
vigencia también universal, en calidad de par con respecto al 
resto de los integrantes” y “Latinoamérica, región en situación 
histórica de emergencia, que se encuentra ante la alternativa 
de condicionar todo su quehacer científico cultural, es decir 
toda su capacidade creadora, a la superación de esa 
emergência (PELLI, 1978, p. 3)  
 

Já Alejandro ARAVENA (apud CORVALÁN, 2012)52 afirma e projeta 

arquitetura de habitações sociais com os elementos mais 

tecnicamente elaborados, mais difíceis, ele está entendendo que os 

moradores tem “limites” técnicos ou seria financeiros? De como 

fazer o “ideal” de uma escada, cozinha e banheiro (redes hidráulica e 

elétrica) (...) mas não que eles não o façam! Pois estes mesmos 

moradores são a mão-de-obra que constroem os edifícios 

inteligentes, com a orientação de engenheiros e arquitetos, (Há 

circulação de ideias também aqui!!)  

E é assim que ele vai pensar e projetar a habitação social: cozinha, 

banheiro e escada. Elementos importantes, mas, no entanto, avança 

no sentido de “aceitar” os saberes do outro, ao permitir o aumento 

de área construída pelo próprio morador. Ele aí, Aravena, está 

reconhecendo os limites da ação dos arquitetos, no sentido de não 

querer o “controle total da obra” como queria os modernos (KAPP, 

2005). Como diz ARAVENA, é a América Latina, os “países em 

desenvolvimento” que têm o now-how sobre construir casas com 

pouco dinheiro, e não os outros!! Tudo bem que eles, os europeus 

                                                           
52 CORVALÁN, Juan Pablo. RIVERO, Manuel de. Francisco J. QUINTANA. Know-
How latino-americano: entrevista com Alejandro Aravena e Fernando Pérez. In: 
SUMMA+ Revista. Habitação Coletiva: Densidade, Aglomeração e Convivência. 
Edição 120, jun.2012. Buenos Aires: DONN S.A. p.113-115. 



  I 71 

também sofreram com a pobreza, os cortiços e tudo que a Revolução 

Industrial trouxe, e pesquisas demonstram isso, mas nossa condição 

é própria! E considero que as conclusões e possíveis soluções 

também sejam próprias!  

A questão do déficit quantitativo de habitação nos territórios 

autoconstruídos já vem sendo pesquisado, como no estudo de 

Daniela VEIGA (2007)53.  

Nessa mesma época Lícia do Parado Valladares (1982) constatava 

que apesar de serem inúmeros os trabalhos que tratavam da 

“favela”,  

(...) poucos são os que abordam a temática sob o ângulo 
especificamente habitacional, sendo raros aqueles que se 
detém sobre a descrição da moradia, seu processo de 
construção, o uso do seu espaço interno e imediato, etc. 
(VALLADARES, 1982,p.28).  
 

Em outro estudo sobre as favelas do Rio de Janeiro, Valladares (2004) 

lança a seguinte pergunta:  

Será que ainda tem sentido manter o mesmo discurso que faz 
da favela o próprio símbolo da segregação espacial, o 
território por excelência da pobreza e da cultura popular, 
como se ela fosse um enclave urbano, excluído dos processos 
econômicos gerais? (...) (VALLADARES, 2004, p.124).  
 

Essa pergunta leva a autora a verificar alguns pressupostos que 

permeia a extensa produção científica sobre a favela: primeiro, a 

compreensão da favela pela sua especificidade, por sua história, seus 

crescimento diferente dos demais bairros “(...) seja na visão de 

geógrafos que  ressaltam a maneira peculiar como ela ocupa o 

espaço urbano, fora da regularidades e das regras urbanísticas (...)”, 

seja por arquitetos que “valorizam as diferenças engendradas por um 

habitat, um urbanismo e uma estética pouco comuns, à parte de 

todos os padrões da racionalidade arquitetônica” (VALLADARES, 

2004, p.125). Considerar a favela como locus da pobreza, o território 

                                                           
53 VEIGA, Daniela Andrade Monteiro. Domicílios sem Moradores – Moradores sem 
Domicílios. Um estudo sobre domicílios vagos em Salvador como subsídio para 
políticas habitacionais. Salvador, 2007. Dissertação de mestrado. PPG-AU/FAUFBA. 
P.143-44.  
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urbano dos pobres é também um pressuposto, que segundo a autora 

é “uma outra ideia amplamente compartilhada”. A autora vai ver as 

favelas “como realidade plural”, e diz que, reduzir as favelas a 

espaços de pobreza nos parece equivocado. Evocar a favela como 

uma outra metade da cidade, a cidade informal, encravada na cidade 

formal, “é aceitar uma visão dualista e desconhecer a 

interdependência, a indissociabilidade, as dinâmicas de 

transformação e a complexidade dos elementos estruturadores da 

cidade" (VALLADARES, 2004, p. 132). 

A questão do déficit quantitativo de habitação nos territórios 

autoconstruídos já vem sendo pesquisado, como no estudo de 

Daniela VEIGA (2007)54.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), enquanto entidade 

começa a atuar neste que pode ser um grande mercado profissional 

de arquitetos, em grandes discussões e com pequenas ações começa-

se essa atualização, uma dessa  

“Ação reuniu, em Florianópolis, profissionais liberais e 
técnicos do poder público interessados em trabalhar com a 
temática da habitação social e nas possibilidades de 
efetivação do direito à moradia (...) Outra relação muito 
importante estabelecida pelo curso é a de que a Arquitetura 
e o Urbanismo são fundamentais na promoção de saúde e do 
habitat saudável.” (CAU, 2019)55 

A Universidade começa a se posicionar de uma forma mais direta ao 

levar o tema da assistência técnica na atualização da formação de 

profissionais pela pós-graduação - via especialização. Não só 

arquitetos, mas também engenheiros, assistentes sociais, sociólogos, 

historiadores, tem participado das edições da Especialização em 

Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade - Residência em 

                                                           
54 VEIGA, Daniela Andrade Monteiro. Domicílios sem Moradores – Moradores sem 
Domicílios. Um estudo sobre domicílios vagos em Salvador como subsídio para 
políticas habitacionais. Salvador, 2007. Dissertação de mestrado. PPG-AU/FAUFBA. 
P.143-44.  
55. Disponível: http://www.causc.gov.br/noticias/cau-sc-realiza-curso-pioneiro-em-
assistencia-tecnica-para-habitacao-social/ publicado em 27 de setembro de 2019.  
Acesso: 25/10/2019 

http://www.causc.gov.br/noticias/cau-sc-realiza-curso-pioneiro-em-assistencia-tecnica-para-habitacao-social/
http://www.causc.gov.br/noticias/cau-sc-realiza-curso-pioneiro-em-assistencia-tecnica-para-habitacao-social/
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Arquitetura, Urbanismo e Engenharia56, que no ano de 2019 terá sua 

4ª edição.  

Maria Teresa ESPÍRITO SANTO (2000) constata a ausência do 

arquiteto na concepção e formação da maioria do espaço urbano das 

cidades, principalmente nos espaços de habitação. Partimos da 

afirmação que nós arquitetos urbanistas podemos conhecer as 

cidades brasileiras e suas dinâmicas a partir das autoconstruções, que 

são resultado de processos de subjetivação de uma população 

economicamente desfavorecida.  Atualmente os arquitetos 

urbanistas entram nesses territórios através do poder hegemônico 

dos estados e dos munícipios, através dos projetos e programas de 

habitação e também de intervenções e melhorias urbanas, 

denominadas em algumas regiões do País de favelas, ou mais 

recentemente, comunidades. A melhoria de habitabilidade acontece 

pela inserção de equipamentos urbanos, de saneamento básico e 

com o oferecimento de unidades habitacionais novas, mas 

dificilmente acontece o programa de melhoria de habitabilidade nas 

moradias.  

Temos a visão sociológica de Ana Clara Torres RIBEIRO (2005), onde 

ela coloca que a cidade ainda carece de uma abertura nos modos de 

apreendê-la: 

Dessa maneira, apesar da reestruturação urbana surgir 
cercada por discursos referidos a fluxos e incertezas, na 
verdade não permite conceber a cidade como latência e como 
potência, ou seja, não é aceita a tarefa do aprendizado, 
construtor de novos imaginários, com as práticas do espaço, 
com as táticas populares (CERTEAU, 1998). O novo imaginário 
urbano necessário deverá suportar a pressão da incerteza, 
reconhecer o destino pobre e simples como caminho da 
integração social... (TORRES, 2004, p.41) 
 
O universo da autoconstrução de moradias passou a fazer 
parte do interesse da comunidade acadêmica a partir  da 
década de 70, com a publicação de Housing by people, 
de John Turner, em 1976. Nesta o b r a ,  o  a u t o r  

                                                           
56 Site:  http://www.residencia-aue.ufba.br/pt-br   

 

http://www.residencia-aue.ufba.br/pt-br
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a v a l i a v a  p o s i t i v a m e n t e  e s t a  m o d a l i d a d e  
h a b i t a c i o n a l  n a  e s f e r a  d o  t e r c e i r o  m u n d o  
fundamentada nas característ icas de solidariedade e 
contato direto com a produção d a casa. 
Turner contrapunha a autonomia e a participação 
dos moradores na construção da sua moradia à 
ineficácia dos programas habitacionais baseados na 
organização centralizada. Alguns autores apontam 
que um equívoco na visão de Turner fez com que a 
autoconstrução fosse considerada como a grande 
solução para os países subdesenvolvidos (PINA; 
KOWALTOWSKI; SILVA e FRANCISCO, 2012, p.2) 
 

Interessante observarmos que esses estudos e essas ações tiveram 

grande êxito em países da América Latina vizinhos ao Brasil, a partir 

de um contexto político econômico, como exemplo temos o que 

aconteceu no Peru com a experiência de John Turner em Arequipa e, 

em Lima, através do Programa Experimental de Habitação (PREVI). 

Em entrevista publicada recentemente (CHAVEZ, VILORIA & 

ZIPPERER, 2012)  

John Turner cita o professor Eduardo Neira57 como grande 

idealizador do programa na prefeitura de Arequipa no Peru, em 

1955, que fomentou suas ideias a respeito das moradias 

autoconstruídas.  Um estudo que parece acompanhar em tempo e 

em ideias a proposta de Turner é o trabalho de Maria Raquel 

MATOSO (1979) dissertação defendida aqui em Salvador: “As 

invasões em Salvador: uma alternativa habitacional”.  

No livro “Habitação no Brasil: reflexões, avaliações e propostas”, de 

Ana FERNANDES e Angela Gordilho SOUZA (2004) faz um panorama 

da questão do habitar e nos revela várias abordagens. O que 

percebemos é que o processo de autoconstrução, sendo causa ou 

consequência, perpassa a maioria dos estudos ali expostos.   

A autora coloca ainda a recusa dos estudos em aceitar as outras 

diversas formas de família e por assim dizer de outras formas 

possíveis de habitação, 

                                                           
57 Professor Eduardo Neira lecionou neste programa de pós-graduação na época da 
realização de meu mestrado em 1997.  
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(...) práticas coletivas e múltiplas também foram rejeitadas, 
com extraordinária frequência, por profissionais que, a partir 
de sua posição de classe, procuram difundir ideais de vida 
urbana, sem questionar a origem de seu imaginário 
condutor.” (TORRES, 2004, p.46) 
 

Estudos como o de LOPES e RISEK (2006) mesmo não sendo sobre 

autoconstrução, mas sobre mutirão e autogestão, pontuam uma 

questão interessante na abordagem do morador “usuário” desses 

territórios, onde há um reconhecimento desse “usuário”, que é o 

nosso morador, como um sujeito complexo que traz consigo, um 

saber poder.  

No caso da pesquisa em questão, este “usuário” corresponde 
a um sujeito complexo que reúne, na sua forma ativa de 
inserção na específica modalidade de programa aqui 
analisada, a condição de operário – que aplica diretamente 
sua mão-de-obra para a produção da moradia –, mutuário – 
que, coletivamente, se investirá como a gente habilitado e 
estruturalmente legitimado no processo de negociação com 
os órgãos de financiamento da moradia – e proprietário – 
subsumindo não só as obrigações como responsável pelas 
decisões administrativas para a produção de sua casa como 
também, por vezes, o comportamento idiossincrático de um 
“dono da casa”: ali, quem manda é ele.” (LOPES &RIZEK, 2006, 
p.2) 
 

Em estudo mais recente, Thales G OLIVEIRA (2011) discorre em sua 

tese “como se faz uma favela” processos de formação desse 

território, para tanto entende que a favela se estabelece como:  

(...) possibilidade habitacional organizada na informalidade e 
marcada pela flexibilidade, que lhe é, ao mesmo tempo, 
característica e necessidade. Habitar esse espaço seria, 
portanto, fortemente marcado pela inserção nas redes sociais 
inscritas no território, pelas possibilidades de 
desenvolvimento continuado e autoproduzido, da moradia e 
pela constituição de estruturas de ordenamento urbano, 
jurídicas e de mercado, que, ainda que demonstrem certa 
influência da organização formal, se elaboram segundo regras 
específicas fruto de vazio estatal e da busca por uma estrutura 
social organizada através de regras mais flexíveis e mais 
adaptadas as condições de precariedade e informalidade 
socioeconômica...um movimento de resistência dos pobres ao 
espaço destinado a eles (ou o que lhes restou)  na estrutura 
socioespacial da cidade, é o território da ação tática, 
percebida como um possibilidade de adaptação às 
inescapáveis condições de precariedade urbana, estrutural, 
econômica e habitacional, e , ao mesmo tempo, como um 
movimento difuso de resistência e de alteração da condição 
urbana destas populações, através de uma relação de 
resistência e de alteração da condição urbana destas 
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populações, através de uma relação dialética de adaptação/ 
acomodação com as estruturas dominantes da cidade formal.” 
(GONZAGA DE OLIVEIRA, 2011, p.16) 

 
De um lado, o livro Limites do Habitar de Souza, com uma abordagem 

das macropolíticas e dos processos de políticas públicas é 

reconhecidamente referencial para os estudos sobre habitação e 

segregação espacial em Salvador. O estudo nos revela essa imensa 

cidade real que é nossa Salvador, e define a questão da 

informalidade “como a conformação de áreas fora dos padrões 

formais previstos para parcelamentos habitacionais e, portanto, à 

revelia dos códigos e normas urbanísticas estabelecidas”. Nossa 

questão é entender essas “áreas” não como fora de um padrão, mas 

talvez “dentro de um outro” processo, dentro de um “outro” padrão.  

Para Gordilho-Souza,  

Entende-se que esses fenômenos podem ser lidos através da 
configuração das diferentes espacialidades, compreendidas 
como conteúdo social materializado no espaço construído. 
Nesse sentido, é possível identificar determinar características 
de conformação física que definem uma certa 
homogeneidade, entre determinadas formas de ocupação 
habitacional, utilizando-se como indicadores: a) os processos 
distintos de produção de parcelamentos do solo e apropriação 
individualizada de lotes; b) o estabelecimento de normas 
urbanísticas relativas ao uso e ocupação do solo para a 
habitação.” (GORDILHO-SOUZA,2000, p.17) 

 
Para o estudo, Salvador reflete as questões das demais cidades 
brasileiras, definindo-a como uma cidade “informal”:   
 

A Cidade do Salvador, de forma semelhante às demais cidades 
brasileiras, apresenta uma enorme demanda no setor 
habitacional, principalmente na faixa de renda de até 3 (três) 
salários mínimos, acumulando um déficit quantitativo para 
esta faixa de renda da ordem de 80 mil novas moradias, e um 
déficit qualitativo2 da ordem de 400 mil moradias, relativo às 
condições físicas inadequadas da moradia e de infra-estrutura 
do assentamento. (GORDILHO-SOUZA, 2000, p.8) 
 

As contribuição do estudo Estética da Ginga de Paola Berenstein 
JACQUES (2001), que busca entender a favela como espaço-
movimento: 

A possibilidade de um espaço-movimento nasce dessa tese 
“bergsonista” ligada à existência  de espaços que estão em 
movimento, em transformações contínuas, em eternos 
descolamentos, em suma, em suma em fuga. O espaço-

http://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=5a25ea6348&view=att&th=142a0f9fa5879fef&attid=0.1&disp=vah&realattid=f_hokm73t20&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8Yi76VX1QIxyEuIkCDWaMu&sadet=1385726514070&sads=kdIyrEm1I1GAodqXQLelhOdN-VE#0.1_endnote2
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movimento não seria mais ligado somente ao espaço físico, 
mas, sobretudo ao movimento do percurso, à experiência de 
percorrê-lo, o que é da ordem do vivido e, simultaneamente, 
ao movimento do próprio espaço em transformação, o que é 
da ordem do vivo. Diante disso, só podemos considerar a 
favela como um espaço-movimento. (JACQUES, 2001, p.149) 

 
Na discussão do que seria “preservar “ o espaço da favela, Jacques 

afirma  

 (...) guardar-se-iam as diferenças dessa arquitetura vernácula 
com relação à arquitetura e o urbanismo tradicionais, através 
do respeito às suas características fragmentárias, labirínticas e 
rizomáticas e da preservação dessas características” 
(JACQUES, 2001, p.150). 
 

A autora, no final de seu livro, salienta uma de nossas preocupações 

neste estudo, a do papel do arquiteto e como o seu saber poder deve 

enfrentar, se atualizar para relacionar-se com o saber poder dos 

moradores no processo de assistência técnica de arquitetura:  

Isso não quer dizer que a população não precisa mais de 
arquitetos. Ao contrário, significa que os arquitetos também 
precisam da participação da população para que a cidade seja 
de fato uma construção coletiva...passaria a ser um tipo de 
interlocutor que coloca em negociação os diferentes atores 
urbanos que gerencia os “fluxos” de movimento no espaço. E 
o mais importante: o arquiteto-urbano passaria a fazer 
intervenções discretas, pouco visíveis, sem construir 
verdadeiras “obras arquitetônicas”, sem colocar a 
sua “assinatura” formal de arquiteto. O trabalho não teria 
uma “autoria” precisa, passando a ser realmente coletivo e 
anônimo, como já o é na favela ( JACQUES, 2001, p. 151) 

 
Desenvolvendo esta sugestão de Jacques temos o estudo de 

Monique Sanches MARQUES (2010), que discutiu em sua tese esse 

outro arquiteto, e como deveria ser sua atuação: 

Esses profissionais abordam a questão formal dessas 
construções enquanto produto acabado e não os seus modos 
de produção numa relação estetizante e não ética com tais 
processos. E por que abortam o interesse pelos processos de 
construção desses lugares, deixam escapar além de outras 
singularidades e exemplos essas práticas: que a verticalização 
é muitas vezes a saída para a expansão dessas arquiteturas e 
podemos ver nos finais de semana os moradores quebrando 
(golpe por golpe) coberturas de lajes de concreto das suas 
casas projetadas e construídas por desenhos desencarnados 
de arquitetos urbanistas na busca por ascenderem suas 
habitações, verticalizando e construindo ali novos territórios 
de uso; terraços, novas casas, locais de lazer, a despeito ou 
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mesmo no embate com os projetos arquitetônicos e 
urbanísticos. (MARQUES, 2010:43) 
 

Já, nos estudos de Silke KAPP (2004, 2006), temos a discussão sobre o 

entendimento dessa obra inacabada, da obra sem autoria que relata 

Jacques. Em seu texto “Moradia e o projeto moderno”, Kapp coloca 

algumas questões para a discussão dessa outra cidade.  A partir do 

momento que a arquitetura deixa de ser somente obra construída 

pelos mestres construtores e passa ser grandes obras de arquitetura 

realizadas pelo arquiteto, a outra cidade continua sendo feita por 

“obreiros”. Então, essa outra cidade sempre existiu. Essa cidade 

autoconstruída, cotidiana, ordinária. No fazimento da história da 

arquitetura, essa arquitetura do morar, sempre foi o pano de fundo 

para a cidade dos monumentos. No entanto, no século XIX, com o 

crescimento da população vai ser deflagrado um intenso o processo 

de cortiços, favelização e, consequentemente, autoconstrução. Essa 

cidade dos pobres passa a ser uma questão de saúde pública, e os 

arquitetos passam também a produzir essa moradia, a partir de um 

saber técnico-científico.  

Apenas com o advento da cidade industrial, a expansão da 
economia capitalista e uma avançada divisão social do 
trabalho, o espaço comum ou ordinário passa a integrar as 
preocupações de profissionais de projeto. Institui-se, ao longo 
de século XIX, a convicção de que especialistas devem decidir 
sobre a configuração do ambiente urbano como um todo, 
supostamente garantindo padrões de eficiência e certa ideia 
de salubridade (física e moral). Em contrapartida, perde 
legitimidade a produção informal, na qual as coisas são 
decididas pelos construtores, usuários ou construtores-
usuários.... Embora essa produção continue existindo em 
grande quantidade, ela é marginalizada em termos 
financeiros, legais e técnicos. Ao contrário da produção 
realizada diretamente pelo capital ou por mediação do Estado, 
ela não tem a proteção do aparto jurídico nem se favorece de 
subsídio e arranjos institucionais.  (KAPP,2004, p.75)  
 

Outro estudo que nos traz questões desse embate entre o saber 

poder do técnico arquiteto e o saber poder popular é o livro 

Arquitetura Nova de Pedro Fiori ARANTES (2002) que aborda desde 

as ideias de Artigas aos mutirões autogeridos na periferia de São 

Paulo, tendo como mote as contribuições de Sérgio Ferro, Rodrigo 
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Lefévre e Flávio Império. Arantes revela os conflitos entre esses dois 

saberes:  

Na década de 1960, esse encontro foi apenas imaginado 
enquanto, na realidade, continuava-se construindo casas 
burguesas. Agora a situação é diferente: é preciso desenhar 
“cara-a-cara” com a população. E isso traz uma série de 
imprevistos. Como já supunha Rodrigo em sua tese, haverá 
um confronto entre culturas do técnico e do mutirante. 
Enquanto na casa burguesa o arquiteto move-se no mesmo 
universo do morador, agora ele se aproxima de uma outra 
classe social, com perspectivas estéticas e maneiras de morar 
muitas vezes conflitantes com a sua. (ARANTES, 2002, p.204) 
 

Observo também que há pesquisas que buscam entender e investigar 

a autoconstrução a partir das técnicas de construção e no que resulta 

esta espacialidade, com críticas ao desperdício e ao “vício de 

construir, demolir e reconstruir”, como nas pesquisas de JACOBI 

(1981), IMAI (2002), PINA (1991,1998, 2006), estudos fomentados na 

Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp e da USP. 

A p e s a r  d a  p r e c a r i e d a d e  g e r a l ,  a s  
m o r a d i a s  pesquisadas revelaram uma vivência espacial rica 
em relação às áreas necessárias à sua forma de morar. Tais 
áreas são generosas o suficiente para acomodar as atividades 
atuais, assim como hábitos e m e r g e n t e s .  A  a t i v i d a d e  
d e  a u t o c o n s t r u ç ã o  p o s s u i  u m  c a r á t e r  
i n d i v i d u a l ,  s e m  i n t e r a ç ã o  c o m  associação de 
apoio técnico específico,  o que dificulta o acesso às 
inovações construtivas e controlad a  q u a l i d a d e  d a  
p r o d u ç ã o  h a b i t a c i o n a l .  A s  m o r a d i a s  s ã o  
r e a l i z a d a s  s e m  p l a n e j a m e n t o  p r é v i o  adequado ou 
orientado por profissionais, onde a reforma é uma constante, 
criando um círculo vicioso d e  c o n s t r u i r  -  d e m o l i r  e  
r e c o n s t r u i r .  G r a n d e  p a r t e  d e s s a s  r e f o r m a s ,  
a l é m  d o  d e s p e r d í c i o  q u e  representam em relação aos 
materiais, energia e recursos, provocam o decréscimo na 
pouca qualidade existente no imóvel (KOWALTOWSKI e 
PINA, 1995, p.26)  

 
E concluem a necessidade da assistência técnica como parte 

do processo de melhoria destas questões:  

C o n s i d e r a n d o  a  p r o b a b i l i d a d e  d a  
p e r s e v e r a n ç a  d o  f e n ô m e n o  d a  
a u t o c o n s t r u ç ã o ,  c o n f i r m a d a  e m  e s t u d o s  q u e  
e v i d e n c i a m  q u e  a  a u s ê n c i a  d e  a l t e r n a t i v a s  
v i á v e i s  p e r m i t i r á  q u e  a  a u t o c o n s t r u ç ã o  
c o n t i n u e  a  e x i s t i r  c o m o  p a r t e  d o  c r e s c i m e n t o  
u r b a n o  ( H A M D I , 1 9 9 1 ) ,  a s  t e n d ê n c i a s  a t u a i s  n a  
h a b i t a ç ã o  a u t o c o n s t r u í d a  m o s t r a m  a  u r g ê n c i a  
d e  a p o i o  v i s a n d o  g a r a n t i r  u m  n í v e l  a d e q u a d o  
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d e  qualidade, apesar das restrições reais características dessa 
faixa de renda. (PINA & KOWALTOWSKI, 2007, p. 15) 
 

Nos processos de reformas e ampliações contata-se a necessidade de 

mudanças seja por alteração da composição familiar ou por mudança 

sócio-econômica, como relata Cesar IMAI (2002), problematizando aí 

o processo aberto da autoconstrução, que defendemos: 

Essas alterações, freqüentemente, representam a natural 
evolução da família moradora, mas, em alguns casos, 
demonstram falhas na comunicação durante a elaboração do 
projeto, resultando na percepção tardia da incompatibilidade 
do projeto em relação às expectativas dos moradores. Como 
existe uma grande diversidade de condições sócio-econômicas 
dos moradores, este processo não acontece de forma 
homogênea, refletindo-se em edificações com diferentes 
níveis de acabamento e em diferentes etapas. A casa 
apresenta-se como um espaço em evolução, visto que, com a 
alteração da composição familiar e uma possível mudança 
sócio-econômica dos moradores, surgirão novas necessidades 
em relação à moradia. É natural supor que a evolução da 
família moradora irá reproduzir-se na organização espacial da 
edificação, conferindo um caráter dinâmico à habitação. Isso 
ocorre até o ponto onde há uma estabilização dessas 
necessidades e, consequentemente, das modificações na 
edificação (IMAI, 2002, p.    ). 
 

A constatação é que não “...não se conhece a favela...”; “não se sabe 

as regras”; “as regras são outras (...)” os mesmos dispositivos, já 

conhecidos, não funcionam ali”. Isso já havia sido afirmado por Carlos 

Nelson F. dos Santos em 1979: “(...)são outras as lógicas de construir” 

que regem o processo de autoconstrução. A pergunta que me fiz foi: 

Por que não seguem as mesmas regras? Por que não estão dentro 

dos padrões já conhecidos das normas e leis urbanísticas?  Por que 

elas acontecem?  Cheguei a hipótese de que era preciso entender de 

onde elas, as pessoas que autoconstroem partem, de que condições 

de vida elas partem para autoconstruir. De quais condições nascem os 

saberes das pessoas que autoconstroem?58. 

                                                           
58Elaborei um artigo com essa primeira ideia: PELA, Ida Matilde. Territórios 
autoconstruídos: outras materialidades, outras habitabilidades nos anais do 
evento latino-americano do XXXIV Encuentro y XIX Congreso Arquisur (Asociación 
de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas de los países de América del Sur), 
16 a 18 de setembro de 2015, na Facultad de Arquitectura y Urbanismo – 
Universidad Nacional de La Plata/ARG. 
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Assistir ao Seminário URB Favelas, já citado aqui, depois de tantos 

anos fazendo assistência técnica, de certa forma me desanimou, pois 

me pareceu que as questões eram as mesmas das experiências até 

então vividas de 2003 a 2013 no EPAE, e pouco havia mudado. Posso 

dizer que as questões ouvidas lá, caíram-me como uma luva!  

Desses diversos olhares apresento, a seguir, um olhar sobre a 

autoconstrução que pretendeu ser novo.  
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1.2 O olhar da autora: a autoconstrução 
em seus processos  
 
Meu olhar advém de minha experiência em relação ao tema da 

autoconstrução e da assistência técnica. Trata-se de uma experiência 

empírica no universo molar (macro) do mundo da representação, no 

âmbito da Macropolítica da Objetivação. 

Existem distintos modos de fazer arquitetura, e em sua essência 

arquitetura é abrigo dentro de um processo cultural59, vou ver a 

autoconstrução como um desses modos de fazer, que advém dos 

saberes astuciosos apreendidos da prática pela necessidade de se 

abrigar. E para além do abrigo, a autoconstrução pode materializar 

desejos e sonhos das pessoas que a realizam. A autoconstrução é 

entendida aqui tanto como o “processo” de construir quanto como o 

resultado, “é uma autoconstrução”. 

A palavra autoconstrução vem do composto da palavra auto, que 

vem do grego autós que “Exprime a ideia de próprio, de si mesmo” 

(MICHAELLIS, 1998, p. 263), com construção, do grego tékton que 

tem diversos entendimentos: “1. Ação de construir. 2 Arte de 

construir. 3. Edificação, edifício. 4. Modo como uma coisa é formada” 

(MICHAELLIS, 1998, p.568). 

Mesmo tendo o significado “de próprio, si mesmo” o seu processo 

quase sempre não é individual, é de uma única pessoa, mas de 

diversas pessoas, de diversas mãos. No entanto, posso indicar que 

vem de uma pessoa no sentido que esta toma à frente, que leva a 

cabo aquele processo longo: é uma necessidade de abrigar-se, que é 

atravessada por um desejo de construir, um sonho a ser realizado, 

                                                           
59 RAPOPORT, Amós. Vivienda y cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972. Alguns 
autores relacionam o “saber popular” à arquitetura vernácula, que vem do latim 
vernaculu, que significa “próprio do país a que pertence, nacional. Próprio da região 
em que está” (LEMOS, 1979, p.16). Outros autores relacionam a autoconstrução 
com a “arquitetura popular” (WEIMER, 2005). A palavra popular que vem do latim 
populare que significa “pertencente ou relativo ao povo; próprio do povo; comum, 
usual entre o povo”.   
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dela que tomou a iniciativa, ou mesmo para satisfazer desejos e 

sonhos de pessoas a que tem afetos.  

A autoconstrução vai acontecer a partir dos saberes das pessoas e, 

não necessariamente, somente dela, mas com a ajuda e participação 

da família, parentes mais distantes, amigos e vizinhos com alguma 

prática, e também com a contratação de mão-de-obra 

“especializada”, uma técnica mais apurada do que a do morador/ 

moradora: pedreiros, pintores, eletricistas, e mestres de obras. A 

autoconstrução é um processo complexo dentro de sua condição. 

  

Da afirmação de que “a autoconstrução é solução e não problema” 

(TURNER apud Kapp, 2005) a muitos outros autores que afirmam ser 

“problema”, “precariedade”, vejo-a num intermezzo, onde ela é isso 

e aquilo. Cara e coroa. Problema e solução são dois lados da mesma 

moeda. Esta tese quer mostrar o outro lado moeda, já que até então 

muitos estudos pesaram por um lado, o do “problema” das 

autoconstruções, que é fato. Não que não seja problema, mas prefiro 

ver e aspirar soluções que se apresentam ao investigar a 

autoconstrução. 

Outra constatação é que nos debates que assisti no URB Favela 

(DENALDI, 2014), ouvi coisas parecidas como: “...não se conhece a 

favela...”; “não se sabe as regras”; “as regras são outras”...”os 

mesmos dispositivos, já conhecidos, não funcionam ali”.  

É assim que chego ao estudo pioneiro de “assistência técnica” por 

Carlos N. F. Santos (1982) no Rio de Janeiro, no final da década de 

1970. Ele vai ver potência nos territórios “dos pobres” e nos modos 

de construir desses. Segundo o arquiteto:  

Os moradores mais pobres das favelas criaram suas expressões 
vernaculares, capricharam em gramáticas e sintaxes que 
desandaram a escrever de forma certa (dadas suas premissas e 

necessidades) nos lugares errados. (SANTOS, 1982, p. 86) 
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Segundo Santos, errados na perspectiva dos donos do poder, que 

reconheceram que não eram onipotentes no controle do discurso 

espacial urbano, para o autor os arquitetos teriam o papel de 

reforçar 

“o poder criativo dos pobres e o de ajudar a empurrá-lo 
para cima e a impô-lo como inspirador básico de 
políticas. Teríamos de ajudá-los com os registros de 
memória e com os aparatos de legitimação que 
manejamos (...)” (SANTOS, 1982, p.89).  

Seriam “outras as lógicas de construir” que regem o processo de 

autoconstrução. A pergunta que me veio então na época e me 

instigou a reestruturar o meu caminho de pesquisa foi: Por que não 

seguem as mesmas regras? Por que não estão dentro dos padrões já 

conhecidos das normas e leis urbanísticas? Por que elas acontecem? 

Cheguei à conclusão que era preciso entender de onde elas partem, 

de que condições as autoconstruções são pensadas, são elaboradas. As 

condições de onde nascem os saberes das pessoas que autoconstroem 

não são as mesmas de onde partem os saberes dos arquitetos (PELA, 

2015).  

Mas por que são outras lógicas de construir? Porque os 

condicionantes são diversos dos que condicionaram as normas, as 

regras, as leis até então vigentes. E também, porque no ensino de 

arquitetura os condicionantes apreendidos pela maioria dos 

arquitetos para pensar, elaborar e ver a arquitetura brasileira ainda 

são de referências fora no lugar, como alerta Marina Waisman. 

Ainda o pensamento da cidade moderna e tudo que ela representa, 

como os conceitos de lote, quadra, rua com medidas padrões para 

um homem, que era o homem ideal moderno, o modulor. Daí as 

normas brasileiras vão ser definidas a partir desse único homem 

(europeu, culturalmente diferente) com condições ideais para fazer 

uma arquitetura ideal, e o que é daqui de dentro de nossa condição 

se torna “ilegal”.  
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A autoconstrução é um processo de que se transforma de momento 

a momento, em um tempo aberto aos fatos cotidianos que se 

compõem com e a partir de uma multiplicidade de forças que 

atravessa quem autoconstrói. Essas forças em tensão podem ser lidas 

por uma multiplicidade de diagramas, que as representam. A 

condição pode ser lida pelas forças econômicas, do solo/terreno, de 

necessidades, de saberes, do “gosto” estético, de afetos, de 

romances, de conforto, de ventilação, de solidariedade, de amizades, 

de vizinhança, de racismos, de machismos, de violências, de 

sustentabilidade, de reciclagem, de reutilização, redução (RRR), etc. 

Enfim, uma multiplicidade de forças pode atravessar as pessoas que 

autoconstroem.  

No processo as pessoas que autoconstroem em diferentes arranjos 

sociais como família, indivíduo, coletivos, ou sociedades agem com 

afetos e percepções para construírem uma casa. Meu olhar atualiza 

oito casas autoconstruídas num processo de consolidação de 15 a 30 

anos, dentro de um território autoconstruído já consolidado. A casa 

autoconstruída é entendida aqui como um estrato, em um jogo de 

forças em tensão. Os diagramas de forças acontecem em um tempo 

aberto. E por ser em um tempo aberto as forças, que têm potências 

de diferentes graus, vão expor múltiplos diagramas de acordo com os 

momentos recortados. 

Esta tese tem como argumento que os processos de autoconstrução 

realizam-se partindo de “premissas e necessidades” que advém de 

uma condição de vida diferente das consideradas pelos saberes dos 

arquitetos, e que por ser diferente produz modos de fazer próprios. 

Para entender esses processos considero que a autoconstrução é 

uma obra aberta. Aberta a que? Aberta a múltiplos diagramas que, 

sendo uma exposição de relação de forças, possibilita delinear 

caminhos para a compreensão tanto da condição de que partem as 

pessoas que autoconstroem quanto compreender os processos e as 

autoconstruções que deles resultam: uma obra aberta! 
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Alguns estudos sobre a autoconstrução nas cidades brasileiras quase 

sempre pautaram a abordagem no âmbito da materialidade dessas, 

identificando-as com a precariedade. É fato também, que seus 

construtores, sempre estiveram dentro de uma condição de escassez 

econômica, a qual nenhum estudo pode negar, e que a materialidade 

da autoconstrução tem traços de precariedade, mas não é só isso. 

Considero que precariedade também é uma autoconstrução aberta, 

e por ser aberta, a casa autoconstruída está precária, e não é. A 

autoconstrução pode ser melhorada, ampliada, cuidada, reformada, 

a partir do momento que as linhas de forças se modifiquem em suas 

potências e exponham uma condição favorável às melhorias. 

Evidentemente que a linha econômica é umas das mais importantes 

que pode modificar a condição e torna-la favorável à melhoria, mas 

não é a única. Pois como é assumido aqui, a casa autoconstruída 

resulta de múltiplos diagramas de forças que acontece em um tempo 

aberto e que atravessam os indivíduos que são seus moradores e 

moradoras.  
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1.3 Sementes escolhidas – diagramas 
 

Qualquer narrativa que se pretende formular, se caracteriza pela 

forma de pensar. Ao longo de minha trajetória docente, e mais 

recentemente, pelo processo de doutoramento me aproximei de 

uma nova forma de pensar, uma vertente filosófica que emergiu na 

revolução cultural da década de 60 do século XX: o pensamento 

rizomático adotado pelo meu orientador. A revolução cultural 

ocorrida na década 60 do século XX e na qual, novas vertentes 

filosóficas, científicas e artísticas emergiram no sentido de 

“descontruir” a herança cultural da Modernidade, e isso, não no 

sentido de destruir esse importante legado, que permanece 

coexistindo com as novas formas de pensar e criar, mas de 

reconhecer o limite e o alcance da forma de pensar dialética, com 

seu plano de Imanência (filosófico), seu repertório conceitual e sua 

lógica binária. Pensamento este ainda hegemônico pelo mundo 

afora, caracterizando o processo de globalização desenvolvido pelo 

capitalismo pós-industrial das atuais “Sociedades de Controle”. O 

pensamento Rizomático foi criado pelo filósofo Gilles Deleuze, em 

parceria com o pensador e psiquiatra Félix Guatarri, autores da 

seminal obra “Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia” 

(DELEUZE&GUATARRI, 1997). 

Trata-se de um pensamento que é uma pragmática, pois procura 

resolver questões e problemas. É ao mesmo tempo uma 

Estratoanálise, pois parte do acúmulo, sedimentação de saberes 

poderes, enquanto estratificações antropomórficas históricas, e 

também é uma Esquizoanálise, pois, caracteriza a segmentariedade, 

a fragmentação, a descontinuidade existente entre as práticas 

sociais. Pode ser também uma cartografia, um mapa aberto 

conectável em todas as suas dimensões, reversível e suscetível de 

receber modificações constantemente, ele pode ser rasgado, 
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revertido, adaptar-se à montagem de qualquer natureza, ser 

preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social.  

O pensamento rizomático é uma micropolítica, diferente da 

macropolítica da objetivação - do Real e do Possível, pois a 

micropolítica da subjetivação, se caracteriza pela relação conceitual 

Virtual e Atual. A macropolítica e a micropolítica coexistem, todavia 

são de natureza diferente. Enquanto a macropolítica do mundo da 

representação lida com o “Fora”, ou seja, com os saberes enquanto 

estratificações antropomórficas, e os poderes como ações, forças que 

têm a capacidade de afetar e ser afetado. Deleuze&Guatarri abordam 

a essa questão do “Fora” em sua dimensão coletiva e consideram o 

que se diz e o que se faz enquanto “agenciamentos coletivos de 

enunciação e agenciamentos coletivos maquínicos”.  

O “Fora” expressa um conjunto de atividades humanas em diferentes 

graus e níveis da relação saberes/poderes (estratificações e 

agenciamentos). Contudo o “Fora” não se esgota em si mesmo, mas 

dá sequência, pois ele se “Dobra” no “Dentro” de indivíduos ou em 

uma coletividade de diferentes indivíduos, promovendo o “Processo 

de Subjetivação”, ou seja, a construção, a fabricação de 

subjetividades, e isso, tanto individualmente quanto coletivamente, 

no sentido molecular (micro) do Virtual e do atual, caracterizando 

assim o lugar da micropolítica, particularmente a Micropolítica da 

Subjetivação” (MAGNAVITA, 2019, p.6) 

No pensamento da macropolítica não há linhas de fuga, não foge, 

não se desterritorializa, ele apenas resiste. Na micropolítica o 

pensamento rizomático evita “linhas duras” do consenso ou dissenso 

do Fora do mundo da representação da macropolítica da objetivação, 

porém adota “linhas de fuga” para um novo território. Além de 

resistir, coexistindo com as linhas duras, e acompanhando a 

macropolítica, o indivíduo procura criar, pois a subjetividade é o lugar 

da criatividade. Na autoconstrução, e na maioria das vezes, trata-se 

de recriações, interpretando sobre coisas já criadas. 
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Essa “dobra do fora no dentro” permite a construção de “territórios 

existenciais autorreferente” individuais ou coletivos, e isso, enquanto 

estratificações agenciadas, a exemplo de experiências existenciais 

acumuladas ao longo da vida por um indivíduo.  

Na autoconstrução os saberes/poderes (quem sabe pode) do 

proprietário/a ou de um mestre de obras, ou mesmo de um pedreiro, 

de um pintor passa pelo processo subjetivo de conhecimentos 

(saberes) em relação ao processo construtivo e que são práticas 

acumuladas, registrada nas atividades mentais (memória) e que são 

virtualidades (Virtual) e que se atualizam (Atual) nas práticas reais- os 

estratos. Portanto, o processo subjetivo tem importante papel na 

edificação de uma casa em relação à condição econômica que evoca 

a distinção social em um mundo altamente competitivo. 

Na autoconstrução, ou de uma outra edificação, toda pessoa 

proprietária/o e ou moradora assume ou delega a outrem as 

questões e soluções (do asseio), da alimentação, do descanso, e 

dispositivos que afetam as atividades relacionadas com o corpo 

(equipamentos, eletrodomésticos, móveis) entre outras exigências de 

conforto ambiental e funções, e que dependem do saber dobrado no 

processo subjetivo do proprietário. Inclusive, toda as preocupações 

com o corpo e seus saberes, seu poder econômico. Dependendo 

dessa última condição, resta a “dobra da espera”, ou seja, o que o 

proprietário espera.   

Para Gilles Deleuze :  

Diagrama é uma exposição de relações de forças: relações 
multipontuais e difusas. Uma carta de densidade e 
intensidade que procede por ligações não-localizáveis, 
passando a todo instante por todos os pontos. Apresentação 
das relações de forças próprias de uma formação, a repartição 
do poder de afetar e de ser afetado, a amarração de funções 
não-formalizadas e matérias não-formadas. O poder é 
diagramático: mobiliza matérias e funções não-
estratificadas. Não passa pelas formas, mas por pontos, que 
marcam a aplicação de uma força (ação e reação), um efeito 
sempre local e instável. O diagrama é uma emissão: por isso as 
relações são ligações móveis e não-localizáveis. As relações de 
poder constituem uma estratégia, exercício do não-
estratificado, pois escapam às formas estáveis. A instabilidade 
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das relações de poder define um campo estratégico, não 
estratificado. Essa disjunção de formas é o lugar onde se dá 
o diagrama informal. Os agenciamentos concretos são 
portanto cortados pelo interstício pelo qual se efetiva o 
dispositivo. (1986 apud SILVA, 2015) 
 

Os territórios existenciais são atravessados por diferentes linhas (ou 

geodésias) que são basicamente, três linhas que atravessam esses 

territórios, sejam elas molares ou moleculares: linhas duras, linhas 

flexíveis e linhas de fuga (linhas de desterritorialização).  

Indivíduos ou grupos, somos atravessados por linhas, 
meridianos, geodésicas, trópicos, fusos, que não seguem o 
mesmo ritmo e não tem a mesma natureza. São linhas que 
nos compõem, diríamos três espécies de linhas. Ou, antes, 
conjuntos de linhas, pois cada espécie é múltipla. Podemos 
nos interessar por uma dessas linhas mais do que pelas outras, 
e talvez, com efeito, haja uma que seja não determinante, 
mas que importe mais do que as outras...se estiver presente. 
Pois, de todas essas linhas, algumas nos são impostas de fora, 
pelo menos em parte. Outras nascem um pouco por acaso, de 
um nada, nunca se saberá por quê. Outras devem ser 
inventadas, traçadas, sem nenhum modelo nem acaso: 
devemos inventar nossas linhas de fuga se somos capazes 
disso, e só podemos inventá-las traçando-os efetivamente, na 
vida.  As linhas de fuga-não será isso mais difícil? Certos 
grupos, certas pessoas não as têm e não as terão jamais. 
Certos grupos, certas pessoas não possuem essa espécie de 
linha, ou a perderam. ” (DELEUZE&GUATARRI, 2012, p. 83).  

 
Neste estudo indico pelas materialidades das casas autoconstruídas e 

pelas falas dos indivíduos que as realizam, indícios do que resulta o 

processo da “Dobra” do “Fora” - linhas duras- no “Dentro” de cada 

indivíduo, ou coletivo que autoconstrói – “diagramas de forças” de 

cada casa atualizada. Esses diagramas refletem a produção de 

singularidades- de agenciamentos concretos. 
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As forças duras são aquelas que reforçam o consenso ou o dissenso 

em relação ao Fora. As forças recorrentes, portanto, sempre 

presentes na forma de pensar dialética, marcando a bipolaridade 

existencial. Escolhi aqui a linguagem gráfica para representar essas 

“forças” como forma de entender o que estava sendo refletido, de 

tornar o pensamento mais claro possível. Utilizei-me da linha para 

representar cada força, mas poderia ser representadas por ”espirais, 

geodésias” como descreve Deleuze&Guatarri, ou mesmo tentáculos, 

teias, etc.  

 A linha não é uma linha exata, desenhada com esquadro, régua, ela é 

desenhada à mão livre, sem instrumento, com tinta aquarela. Pra 

mim foi o que me pareceu mais fácil, prático, e prazeroso, além de 

ser um material que tinha a minha disposição, que gosto de trabalhar 

e por ser a uma das linguagens da arquitetura - o desenho. Talvez 

outro profissional consiga entender as reflexões sem o desenho e 

Figura 1: Linhas de forças 
atravessando os territórios 
existenciais de indivíduos ou de 
coletivo de indivíduos, aqui as 
pessoas que autoconstroem.  
Fonte: Elaborado pela autora, 
nov.2019. 
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dispense-o. As forças por serem móveis, instáveis, podem ter 

diferentes potências em diferentes tempos, são representadas aqui 

em três graus: leve (tênue, escasso), médio, denso. 

    

 

 

As forças são instáveis, móveis, tendo, portanto, potências de graus 

diferentes no decorrer do tempo. Num certo momento elas podem 

ter potência de grau leve, mas podem tornar-se densas, e vice-versa. 

Daí, tem-se períodos de maior ou menor materialização da 

autoconstrução, pois se a força permanecer leve por um longo tempo 

ela vai se materializar no congelamento do tempo-espaço 

autoconstruído. A força leve vai representar a escassez dentro da 

escassez: Escassez de área do terreno para autoconstruir, escassez 

econômica para comprar materiais e pagar mão-de-obra; escassez 

técnica, tanto em quantidade quanto em qualidade da mão-de-obra 

e do material; escassez de astúcia, de iniciativa, de coragem nos 

indivíduos. 

A casa autoconstruída é um estrato, um agenciamento concreto.  

Os agenciamentos concretos (descontínuos, fechados) se 
comunicam no dispositivo abstrato, que lhes confere uma 
segmentaridade mole e difusa. Um diagrama é uma 
sobreposição de mapas: ao lado dos pontos que conecta, 
outros pontos ficam livres, de criação e mutação. As relações 
de força são só potenciais, instáveis, enquanto não entram 
num conjunto macroscópico que lhes dê forma. Uma 

Figura 3: Linha de forças – diferença de 
grau. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Figura 2: Feixe de linhas. 
Fonte: elaborado pela autora, 
2019. 
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atualização que se faz por integrações progressivas, locais e 
depois globais. As relações de poder acabam integradas 
(estratificadas) localmente. Como se faz a integração? Através 
da curva que une os pontos singulares.  
O diagrama (emissão de singularidades) se opõe à curva (que 
as reúne passando pela vizinhança). A curva regulariza e alinha 
as relações de força em séries. Dois modos de fixar relações 
de força instáveis, de localizar e globalizar as difusões: o 
quadro e a curva, as duas potências heterogêneas de 
formalização. Estruturas históricas se contrapõem às 
configurações de poder, relações de forças num elemento 
informal e não-estratificado. O diagrama se distingue do 
estrato, formação que lhe dá estabilidade. O diagrama existe 
sempre fora dos estratos. Não há encadeamento por 
continuidade, mas por cima das rupturas e descontinuidades. 
O diagrama remete a um fora que não tem forma, visa chegar 
ao não-estratificado. Se faz no interstício, na disjunção, sob a 
intrusão de um fora que abre um intervalo. Não é o composto 
(estratificado) que transforma, mas as forças de composição, 
relacionadas com outras forças de fora (estratégias). O mundo 
é feito de superfícies sobrepostas, estratos. As relações de 
forças informais se atualizam em duas formas heterogêneas, 
as curvas e os quadros. Mas eles saltam a fissura que os 
separa, se diferenciando sem deixar de se integrar. (Giles 
DELEUZE apud SILVA, 2015, p. 56) 

O diagrama representa as tensões de forças. Essas forças poderão ter 

quantidades diferentes de cada condicionante, no sentido de que um 

condicionante que se mostra “ideal” naquele momento não 

necessariamente terá em sua companhia um outro condicionante 

também ideal. Assim, um [diagrama] pode representar as relações de 

forças de condicionante econômico potente, mas com uma força de 

subjetivação não “potente”, e essa tensão resultara num tempo-

espaço congelado, fechado, sem mudanças. Esses [diagramas] vão 

ser construídos pelas diversas condições de que cada indivíduo/ 

coletivo parte para realizar aquela ação, aqui no caso, a ação de 

construir. A condição de vida vai ser entendida aqui sendo 

atravessada por condicionantes de diversos vieses: o econômico, o 

técnico, o do lugar/terreno e o do “gosto”/estético.  

Os diagramas são múltiplos numa mesma casa autoconstruída 

porque vão acontecer em temporalidades diferentes da trajetória de 

vida dos indivíduos, e pode acontecer que num outro momento os 

condicionantes mudaram pois as forças ganharam ou perderam 
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potência, pois eles não são necessariamente permanecem fixos: o 

trabalho/emprego, que alimenta a linha econômica pode ter fim; a 

mão-de-obra que nem sempre está disponível, ou ainda, mesmo que 

a própria pessoa moradora tenha saberes para realizar, ela pode não 

ter tempo “sobrando” para além das outras atividades que realiza. 

Essa característica do “móvel” vai ser uma marca das linhas duras 

que atravessam esses indivíduos, e os diagramas vão ser reflexos 

dessa condição inconstante. Como? A força econômica é uma das 

mais importantes para a realização da materialidade da arquitetura e 

no caso da autoconstrução, ela está da escassez, da instabilidade do 

acesso ao emprego, isso se refletirá na autoconstrução. Dependendo 

da composição da família, a linha econômica será potencializada. 

Como? A renda de 1 Salário Mínimo que pode servir para sustentar 3 

indivíduos terá uma potência, mas se esse mesmo 1 SM for para 

sustentar 8 indivíduos, sua potência será diferente no diagrama de 

forças de um certo recorte daquela casa autoconstruída.  

Representam as linhas duras de uma multiplicidade de forças que 

tencionam a condição das pessoas que autoconstroem. 

 

Figura 4: [Diagramas de 
forças] das linhas duras 
que tencionam a condição 
dos indivíduos/coletivos 
que autoconstroem 
Fonte: elaborado pela 
autora, 2019. 
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Figura 6: Reflexões sobre diagramas. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Figura 5: Reflexões 
sobre diagramas e 
linhas de força. 
Fonte: elaborado 
pela autora, 2019. 
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Se as forças econômicas são potentes elas possibilitam 

agenciamentos potentes, mas se a autoconstrução é um 

agenciamento dentro da escassez econômica, quais potências 

poderiam se dar ali? Somente linhas de mesmo grau? Não, supomos 

que são múltiplas e móveis. Qual poderia ser o diagrama dessa 

condição? Será que ela é uma só? Considerando o que diz Deleuze de 

forças instáveis, móveis, posso indicar que a condição de escassez 

não é um diagrama de uma só potência, mas de múltiplas potências. 

Pois a autoconstrução aqui é agenciamento que se quer de múltiplas 

forças, abertas ao cotidiano e tensões que essas promovem e se 

dobram sobre os que autoconstroem.  

Linha da condição econômica está forte, tenho a possibilidade de 

potencializar as ações e a materialização do tempo-espaço 

autoconstruído. Se a linha de natureza econômica for de potência 

leve - levemente potente terei dificuldade de comprar um terreno. 

Essa dificuldade, não ´é uma só, é um feixe de linhas, terei que 

ocupar, ou, se consigo adquirir um terreno, esses serão com áreas 

escassa, mas possíveis: 10, 15, 20 metros quadrados. Esses terrenos 

estão evidentemente em territórios autoconstruídos, não 

regularizados pelas leis urbanísticas que aí estão, mas são um fato. 

Dessa força econômica fraca se impôs o limite da potência da linha 

de natureza do terreno, da propriedade da terra. E por corolário, 

terei limites em materializar a casa autoconstruída digna, pois a área 

de ocupação será escassa, mas isso não impede, não limita a fazê-la, 

a verticalização será a solução. O tempo será longo, paciente, 

demorado. Essa força econômica fraca acarretará limites também à 

potência da linha de natureza técnica. A linha fraca colocará limites à 

possibilidade de contratação de mão-de-obra e à compra de 

materiais - a linha técnica será afetada e limitada. No entanto, esse 

limite afetará diferentemente essa linha, que é na verdade duo. 

Como? Se os próprios proprietários e seus afetos (parentes, amigos, 

namorados) tiverem saberes práticos ou mesmo trabalharem na área 
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de construção. Se essas pessoas tiverem astúcias se tornarão a mão-

de-obra necessária. Aqui teremos uma linha potente não tão limitada 

pela linha econômica fraca. Por outro lado, os materiais serão 

adquiridos em parcelas a perder de vistas, ou de pouco a pouco, 

estocadas em casa, até a oportunidade da construção. Aqui entra o 

tempo disponível de cada pessoa, que fará o serviço por afeto e não 

por dinheiro. Esse tempo será possível nos dias à noite depois de um 

dia de trabalho, ou nos finais de semana, onde os amigos podem 

contribuir com a presença.  

O tempo-espaço da autoconstrução é movimento num tempo-longo 

de materialização. Então para quem observa de relance pode pensar 

que é aquilo que se viu, geralmente de fora da autoconstrução. Mas, 

aquilo é uma temporalidade dentro de um tempo longo de 

materialização - da biografia da casa. Ela se movimenta dentro e fora: 

às vezes fora e não dentro, às vezes, dentro e não fora. Ela é espaço-

tempo movimento. A escada astuciosa – a criação da linha flexível 

Aqui, os processos de subjetivação de cada indivíduo atualizam-se, e 

dá potência à materialização das casas. Os indivíduos estão numa 

condição parecida, mas como eles lidam com as forças – linhas duras 

advindas da macropolítica - em seus processos de subjetivação, a 

potência das ações tem graus diferentes.  
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CAPÍTULO 2. 

Campo: trajetórias e autoconstruções 
 

O objetivo deste item é apresentar de forma resumida as trajetórias 

que percorri e venho percorrendo, onde a autoconstrução tornou-se 

gradativamente uma personagem principal.  

O estudo de trajetórias de vida dos moradores e o método de 

histórias de vida busca complexificar a observação dos fenômenos 

sociais como a autoconstrução e operar uma análise com implicações 

da trajetória de vida da própria pesquisadora (autobiografia). 

Entendendo que “história de vida” é uma técnica de entrevistas que 

obtém um “relato de um narrador sobre sua existência através do 

tempo”60. Aqui, nas falas dos moradores e moradoras que resultou 

das entrevistas por mim realizadas, buscou-se inicialmente o relato 

de ações que narravam, por assim dizer, a história da casa e não a 

“história de vida” deles. No entanto, no decorrer das conversas essas 

foram sendo atravessadas por memórias de acontecimentos de suas 

vidas, individualmente ou do arranjo familiar, que inexoravelmente 

afetava e provocava ações em suas casas autoconstruídas.  

O método história de vida baseia-se na história que os 
indivíduos relatam sobre seu cotidiano ou até mesmo ações 
que já ocorreram. Ou seja, baseia-se na “premissa de que os 
conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a 
descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 
como ela é definida por seus próprios atores”. O método 
possibilita ao pesquisador contatos com diferentes memórias, 
as quais constituíram no desenvolvimento do indivíduo tanto 
pessoal como profissionalmente (...). (MACCALI et al, 2013, 
p.1) 

 

Ao mesmo tempo, passei a rememorar as minhas experiências com 

assistência técnica e autoconstrução vivida desde o ano de 1997, aqui 

                                                           
60 Uso da metodologia de histórias de vida pelos estudiosos da “Escola de Chicago” 
entre as décadas de 1920 e 1940, e na França de 1970, o seu ressurgimento, mas 
com debate acerca de suas possibilidades de objetivação.  
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em Salvador. Isso era 2014, e concomitantemente, para ajudar, 

passei a vivenciar um profundo processo de autoconhecimento. Por 

isso, talvez, a escrita dessa tese é atravessada tanto pela história de 

vida de meus interlocutores quanto da minha história de vida:  

(...) o relato de um indivíduo sobre sua existência através do 
tempo, tenta reconstruir os acontecimentos que vivenciou e, 
de igual modo, transmitir a experiência que adquiriu, 
desvelando fatos significantes que revelam a identificação do 
narrador com o seu grupo social, familiar e profissional na 
construção de sua identidade, ou seja, e a “invenção de si 
mesmo” apresentando sua versão sempre baseada nos fatos 
reais de sua vida. (QUEIRÓZ apud MACCALI61 et al, 2013, p.3) 
 

Os territórios autoconstruídos sempre me chamaram a atenção 

desde meus tempos de estudantes em Vitória/ ES, no caminho de ir e 

vir da UFES até minha casa no bairro de Campo Grande62. 

Atravessava a ilha de Vitória e lá via em seus morros, aquelas 

casinhas que conformavam uma paisagem diferente a do Centro de 

Vitória e as estudadas no curso. Também como estagiária na 

Prefeitura Municipal de Vitória no Projeto São Pedro63 e depois no 

Projeto Terra, que buscava levar a regularização fundiária para os 

moradores dos morros da capital. Duas experiências que me 

marcaram.  Já em Salvador, o convite para participar da equipe de 

organização do Fórum América Latina Habitar 200064 me revelou o 

quanto esses territórios eram investigados e problematizados, o 

quanto era imenso o desafio pra nós arquitetos urbanistas. Após um 

tempo, em 2003, comecei a ensinar no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNIFACS e a trabalhar com ensino e assistência técnica 

                                                           
61  MACCALI, Nicole et al. História de Vida: uma possibilidade metodológica de 
pesquisar os aspectos subjetivos no processo de tomada de decisão. In: EnANPAD- 
XXXVII Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro/RJ- 7 a 11 de setembro de 2013. 16 p. 
(mimeo) 
62 Trabalhei o tema no Trabalho Final de Graduação (PELA, 1995), pois era 
importante falar daquele lugar que carecia de espaços de lazer e cultura, mesmo 
sendo o mais consolidado e importante centro de comércio e serviços do município 
de Cariacica.   
63 Uma ocupação importante na região de mangue da capital. Barracos, palafitas, 
remoções, aterros, desenho urbano, habitações padronizadas e limites. O projeto 
foi considerado pela Conferência Habitat II experiência “exemplar” no âmbito da 
intervenção de “áreas precárias e de preservação ambiental”. 
64 Realizado em 2001, aqui em Salvador pela Faculdade de Arquitetura.  
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na equipe do Escritório Público de Arquitetura e Engenharia (EPAE), 

onde estive até janeiro de 201465.  

Parece-me que estava latente em mim essa tese, e eu não percebia, 

ou melhor, não queria, pois até então eu era da prática. Por sinal 

uma amiga me disse certa vez, quando falei da ideia de fazer 

doutorado: “Não, Ida, você é da prática.” E não é que da observação 

da prática que se constrói a teoria!  E foi exatamente a falta de 

discussão teórico-conceitual sobre esses territórios e sobre a 

autoconstrução, que passou a me incomodar, principalmente quando 

comecei a abordar no ensino de projeto, na disciplina de Atelier, o 

tema da autoconstrução e de seus territórios.  

Era um fato: diante da imensa produção científica sobre a arquitetura 

produzida por arquitetos, com livros e mais livros, eu não encontrava 

o tema da autoconstrução atualizada como objeto de arquitetura66, e 

com isso revelava-se em mim uma dificuldade de problematizar e 

demonstrar a importância da autoconstrução para os estudantes. 

Tornou-se então uma lacuna dentro do meu caminho de docência, 

pois depois de 11 anos de prática de extensão em assistência técnica, 

alguma reflexão eu teria que ter.  

Nessas trajetórias, caminho e atuo em diversos lugares que se 

atravessam: como arquiteta, como professora e como observadora. 

Do caminho percorrido e construído até aqui, ano de 2019, 

apresento o recorte que se fez necessário de duas experiências: a 

                                                           
65Foi lá que aprendi e exercitei os limites do saber técnico científico em prol das 
melhorias habitacionais em autoconstrução. Essa tese se deve a experiência de 11 
anos que tive de “assistência técnica” no EPAE/Unifacs.  
66 Em alguns estudos da História da Arquitetura Brasileira  posso identificar a 
autoconstrução como “arquitetura popular”: COSTA, Lucio. Alagados e O problema 
da habitação popular. In: COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. Rio de Janeiro: 
2002.pp.333-341; COSTA, Lucio. Documentação necessária (1937). In: Arquitetura 
civil II. São Paulo: MEC/ IPHAN, 1975. Pp.89-98;  LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. 
Arquitetura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979; LEMOS, Carlos Alberto 
Cerqueira. Da taipa ao concreto – crônicas e ensaios e sobre a memória da 
arquitetura e do urbanismo. São Paulo, Três Estrelas, 2013; LEMOS, Carlos Alberto 
Cerqueira. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1989. E, WEIMER, 
Günter. Arquitetura popular brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  
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Trajetória 2006 - A pesquisa-ação e a Trajetória 2014 - De volta ao 

Costa Azul (Figura 7).  

 

Figura 7: Trajetórias de Campo. 
Fonte: Leo Bahia 

 

O “campo” não necessariamente cabe num campo físico. 

Inicialmente a entrada veio de um lugar, do Costa Azul em Salvador, 

e de minhas lembranças e memórias do que havia vivido ali em 2006. 

Dessa experiência restavam-me memórias e um material bastante 

rico. A “entrada inicial” era visitar as casas autoconstruídas e atestar 

que elas haviam mudado, ou não. Se haviam seguido as propostas da 

assistência técnica ou haviam buscado “outras lógicas”. Quando do 

retorno em setembro de 2014 para a pesquisa do doutorado, e com a 

conversa com três pessoas, moradoras e donas de casa, vieram já 

três questões que se apresentavam diferentes de uma das outras: 

Uma das casas havia ficado do mesmo jeito, igualzinha como em 

2006, a segunda casa ampliado, melhorado e deixado de ser uma 
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coabitação, e a terceira, também havia mudado e melhorado, mas 

ainda não era o bastante. As Casas Paciência, Frida e Sonho, são as 

três primeiras. Dessas primeiras autoconstruções busquei refletir e 

assim busquei leituras. Leituras que me ajudaram a ver essas casas 

como ações cotidianas, e a valorá-las. Leituras que me fizeram me 

aproximar também do que seria a “solução” na autoconstrução. Os 

autores até então lidos Michel de Certeau e Hannah Arendt, e 

mostrava-me uma abordagem muito mais pelas pessoas do que pela 

arquitetura. Mas se as ações das pessoas se materializam, foi isso 

que busquei. Soluções a partir das ações de quem autoconstroem. 

Essas ações diárias e cotidianas nem sempre resultam em problemas, 

ou somente em soluções, como seria “um ideal arquitetônico”. Essas 

ações resultam das relações de forças dentro das condições de vida 

de cada indivíduo e/ ou do arranjo familiar.  

As questões foram nascendo de cada casa. Cada uma me trazia 

reflexões. Explicitei quem estava com a fala:  a autora ou as pessoas 

ouvidas. Passei a transcrever as falas de cada pessoa, e descrever a 

materialidade revelada pelo o que via das casas a partir do material 

que havia reunido: fotos, plantas, cadastros, questionários, conversas 

gravadas e anotações que explicitavam tanto o processo da 

assistência técnica a Trajetória 2006 - a pesquisa-ação quanto das 

minhas incursões agora como pesquisadora na Trajetória 2014 - De 

volta ao Costa Azul. No momento em que passo de um lugar para 

outro da atualização percebo uma diferença na minha escrita. E por 

que isso? Naqueles dois momentos eu era atravessada, mais ou 

menos, por lugares diferentes do meu saber: Sendo eu uma só, mas 

em momentos diferentes da minha vida, não só profissional, mas 

também pessoal. O tempo percorrido aí é de mais ou menos oito 

anos. 

Percebi que nas descrições da trajetória 2006 a escrita era de um 

lugar mais distante daquelas pessoas e de suas casas, uma certa 
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“frieza”, advinda, supus, de meu lugar de técnica, mas também 

coordenadora de projetos, que me roubou parte do tempo a 

possibilidade de acompanhar de mais perto todos aqueles processos 

individuais. Ao descrever as plantas dos cadastros de cada casa, as 

etapas de eleição dos grupos no projeto-piloto, a descrição das 

fotografias, dos arranjos familiares e até à proposta projetual das 

realizadas pela equipe do EPAE, estava ali uma descrição e 

interpretação das informações lidas, de um lugar distante não só no 

tempo, como memória, mas de um lugar distante, quase frio-exato.  

No entanto, quando passo a descrever a trajetória 2014 vejo-me num 

lugar mais próximo daquelas pessoas e daquilo que descrevo, afinal, 

entrei em cada uma daquelas casas. Agora como pesquisadora, 

atenta e mais curiosa, senti calor, senti o ambiente abafado, 

pequeno, escuro. Senti na pele por não mais que uma hora ou duas 

horas, a experiência de estar e fruir o espaço de diversas casas 

autoconstruídas. Entretanto, além da materialidade sentida tiveram 

as pessoas, que eram pessoas de verdade, e não só aqueles nomes 

em 2006 e participantes de reuniões comunitárias, e de “grupos”. Eu 

conversei com cada uma delas, mais ou menos tempo, mas 

cumprimentei, dei bom dia, apertei a mão, conversamos sobre 

outros assuntos que não os da casa, que foram surgindo, 

dependendo da empatia ali construída com o outro. É disso, então, 

que percebo na escrita: diferenças de densidade, pois em 2014 meu 

corpo estava ali em cada casa visitada, e ele sentiu diversas 

sensações pra lá das fotos reveladas aqui. Muita coisa que me fez 

reconhecer estranhamente que cada uma daquelas casas, eram 

verdadeiramente casas, e não só meu objeto “autoconstrução”. Por 

vezes, a sensação de me sentir bem dentro delas, sentada no sofá e 

conversando com a moradora e sua filha, ou com o casal, tinha o que 

de “felicidade”, de “frustação, de “desejos” não realizados, e muita 

vida distribuída em uma multiplicidade de cotidianos, muitas ações 
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diárias que não foram registradas aqui, mas que indicam a 

construção de vidas ali, dentro de cada casa autoconstruída, como 

todos nós (arquitetos urbanista) sabemos, ou deveríamos saber. 

Mas, o campo deveria mostrar pelas falas e pela materialidade quais 

as condições e os processos do fazer a autoconstrução, como 

acontecem e não como se vive a autoconstrução. Esse fazer a 

autoconstrução que estava inicialmente vinculada à materialidade 

começou a ser atravessado por muitas outras questões, não apenas 

do ter, mas também do ser. Quer dizer, as falas diziam “do que” eles 

tinham feito e realizado em suas casas, enquanto materialidade, mas 

algumas falas diziam do porque eles tinham feito aquilo e de onde 

advinha a ação e de que condição essas ações partiam. Eles falavam 

de suas escolhas para realizar a construção, mas ali eu também 

percebia desejos e sonhos, indícios de como eles lidavam com as 

prioridades dentro das necessidades.  

Essas falas levaram-me a me abrir em perguntas: posso dizer que 

uma obra aberta se instalou em mim. Daí um processo difícil veio a 

reboque: de uma dimensão oceânica que o tema da autoconstrução 

se transformou para mim, tive que torná-lo um dique, com limites, 

com águas calmas e por vezes rasas. Águas como no Dique do Tororó, 

aqui em Salvador, lugar que passei a experimentar e a admirar, 

exatamente devido a ela – a autoconstrução. Por sinal, ela o rodeia, o 

emoldura, e desenha no céu um limite, mas um limite em constante 

metamorfose – afinal, a autoconstrução é obra aberta. 

Em 2014, 2016 e em 2017, enquanto docente, resolvo experimentar 

a autoconstrução como objeto arquitetônico na disciplina de projeto, 

afinal é ali que o ensino vai experimentar novos caminhos de 

projetação. As melhorias habitacionais, assim denominadas na 

assistência técnica, são formas de intervenção em pequena escala- 

pequenas ações projetuais. As ações projetuais devam ser 

atravessadas por reflexões sobre o porquê, o como e o quando fazê-
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las na autoconstrução, mas essas inquietações afloradas nos ateliês 

ficaram para um outro momento.  

 

Trajetórias 2017 

As duas outras autoconstruções, uma no bairro de Saramandaia e a 

outra no de Lobato, chegaram até mim de maneiras diversas. Percebi 

que mesmo saindo do que estava previsto, trabalhar com a pesquisa-

ação de 2006 e ter dois momentos de comparação, tinha ali algo que 

poderia atravessar as minhas ideias de outras maneiras. A 10ª fala 

veio de um teste das perguntas/questionário com o pai de uma 

pessoa muito próxima, com o “perfil” e com uma história de vida67 de 

luta e de privação, mas com uma dignidade imensa. Percebi então 

que essa fala poderia somar, e muito, ao meu estudo.  

A 11º fala surgiu de uma conversa com uma pessoa que já conhecida, 

também funcionária pública. Ao dizer a ela que estava de licença das 

atividades docentes para fazer o doutorado, ela me pergunta sobre o 

tema da pesquisa e eu digo: “Autoconstrução, sobre as casas que os 

próprios moradores constroem sem o arquiteto”. Ela então diz, em 

tom entusiasmado: “Ah, eu adoro construir! Eu mesmo faço as 

minhas casas. ” Aquilo me pareceu inusitado, pois além de “adorar” 

não era no singular, era no plural, “casas”. Ela sai do perfil da classe 

econômica denominada de “baixa renda”, pois ganha mais 4 SM, mas 

por acaso autoconstrói, e foi por isso que a inclui na investigação.  

Era então o ano de 2017, já com parte da pesquisa em andamento, 

acabei abrindo novamente a amostra para contemplar mais duas 

falas, essas cruzaram o meu caminho com a condição de serem 

estudantes de arquitetura.  Quando apresentei o Plano de Curso da 

                                                           
67 Foi a entrevista que rendeu mais tempo. Ele com quase 70 anos na época, é a 
fala com mais experiência de vida vivida com autoconstrução. Fiquei com vontade 
de escrever um livro sobre esta pessoa e seus 11 filhos. 
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disciplina Atelier 368, à turma que contava com uma atividade de 

investigar um possível “Repertório da autoconstrução”, eles 

declararam que moravam em casas autoconstruídas. Perguntei do 

interesse em participar, e aceitaram. Os inclui, pois vi ali a 

possibilidade de verificar o atravessamento dos dois saberes: o 

“prático” e o “técnico-científico”. A Casa Pri, a Casa Fran e a Casa Gi 

estão num quarto fechado, aguardando ser aberto. Por sinal, muitas 

reflexões e curiosidades foram guardadas.  

                                                           
68 Esta foi a minha terceira experiência, depois de 2014 e 2016, testando a tese na 
forma de ensino-pesquisa sobre a autoconstrução. Ver os trabalhos resultantes 
dessa unidade nos Anexos. 
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2.1 Aprendendo em campo 
 

2.1.1 Trajetória 2006: a pesquisa-ação no Costa Azul 

 

O objetivo deste item é apresentar, de forma resumida, uma das 

experiências da qual parto para refletir sobre a autoconstrução e 

elaborar as reflexões da tese. Muitas das inquietações nasceram da 

pesquisa-ação “Arquitetura pública: construção de metodologia de 

projeto e de parâmetros de habitabilidade”, que foi elaborada pelo 

Escritório Público de Arquitetura e Engenharia (EPAE), da 

Universidade Salvador (UNIFACS), em 2006. 

Nesta pesquisa-ação, fiz parte da equipe enquanto professora do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS, e coordenadora do 

EPAE. Atuei como coordenadora executiva de pesquisa e orientadora 

dos projetos arquitetônicos de reforma e ampliação, juntamente com 

arquiteta Liliane Araújo Hobeica, a urbanista Nara Marambaia, o 

engenheiro civil Sílvio Mazza, e uma equipe de estagiários de 

arquitetura69. 

O EPAE foi criado em 2001 por iniciativa da Profa. Débora Nunes 

como uma atividade de extensão universitária e pesquisa do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. Tem como objetivo principal prestar 

assistência técnica de arquitetura e engenharia a populações 

carentes e, ao mesmo tempo, capacitar os estudantes para atuar 

profissionalmente tendo em conta as especificidades deste público-

alvo. Com base na experiência que já tinha acumulado até então, o 

                                                           
69 Estagiaram no EPAE.A ao longo deste processo: Álvaro Camiña, André Araújo, 
Diane Hartman, Diogo, Hugo , Kaline Kalil, Karla Benevides, Lucas Monteiro, Nilza 
Baqueiro, Tiago e Tiago. A pesquisa-ação contou ainda com o apoio de duas 
estudantes voluntárias, Kamila Pita e Lygia Mota, e de dois bolsistas de Iniciação 
Científica financiados pela FAPESB: João Paulo Caldas (com a pesquisa “Patologias 
construtivas em habitações informais no bairro do Costa Azul”, orientada por Ida 
Pela e Sílvio Mazza) e Rafael Leoni (com a pesquisa “Terraço na habitação popular: 
muito mais que um teto sobre a cabeça”, orientada por Liana Viveiros e Liliane 
Araújo Hobeica). 
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EPAE firmou um convênio em 2006 com a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado da Bahia (SEDUR) e 

a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB), que financiou a 

realização desta pesquisa-ação no âmbito do Edital de Saneamento e 

Habitação 2004. 

O processo aconteceu “dentro” do bairro Costa Azul em Salvador, 

nos territórios de Recanto Feliz e Paraíso Azul I e II, ocupações que se 

iniciaram no final da década de 1970 e se encontravam em condições 

diversas de consolidação naquele momento (ver Figuras 8 e 9). Estas 

comunidades estavam então recebendo intervenções urbanísticas, 

de saneamento e habitacionais, como parte do Programa Viver 

Melhor do governo estadual, as quais seriam complementadas com 

parte dos resultados mais concretos da pesquisa-ação: obras para a 

melhoria de habitações, com base na assistência técnica recebida. 

 

Figura 8: Vista geral de Paraíso Azul antes das obras do Programa Viver Melhor. 
Fonte: acervo da autora. 
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Figura 9: Vista geral de Recanto Feliz antes das obras do Programa Viver Melhor. 
Fonte: acervo pessoal. 

 
É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um termo 

genérico que designa inúmeros tipos de investigação que seguem um 

ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre o 

agir no campo da prática e o investigar a respeito dela. Planeja-se, 

implementa-se, descreve-se e avalia-se mudanças para a melhoria da 

prática, aprendendo mais, no decorrer do processo, a respeito tanto 

da ação em si quanto do tema da própria investigação.  

O EPAE instalou uma unidade no Costa Azul dentro dos territórios de 

trabalho, que passou a ser conhecida como EPAE Avançado (EPAE.A) 

e iniciou suas atividades em maio de 2006, com o registro das 

demandas dos moradores (ver Figura 10). Dessa experiência restou-

me um material rico a ser explorado, e muitas perguntas. 
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Figura 10: Visita de campo para um reconhecimento inicial da área. 
Fonte: acervo pessoal. 
 

A pesquisa-ação teve como objetivo geral a: 

Criação de metodologia participativa de atuação relativa à 
prestação de assistência técnica nas áreas de arquitetura e 
engenharia a comunidades carentes em localidades 
submetidas a intervenções de reurbanização, e constituição 
de parâmetros de aferição e ampliação do grau de 
habitabilidade existente, tendo como objeto de análise e 
atuação as localidades de Recanto Feliz e Paraíso Azul, 
situadas no bairro de Costa Azul, na cidade do Salvador, 
estado da Bahia (PELA & NUNES, 2007). 
 

Nessas localidades, seriam elaborados projetos de melhoria nas 

unidades construídas – residenciais e mistas (com comércios e/ou 

serviços) –, dentro de um universo de cerca de 400 unidades que 

seriam mantidas em seus locais prévios dentro do plano das ações do 

Programa Viver Melhor70, na medida da solicitação de seus 

moradores. Foi então realizado um estudo-piloto de atendimento a 

27 famílias, com a elaboração de projetos arquitetônicos de reforma 

e ampliação, ainda que a previsão inicial contemplava somente 15 

casas e projetos na fase do estudo-piloto.  

                                                           
70 Ver SANTANA, Bruno. Integração urbana de ocupações informais: uma análise 
pós-intervenção nas localidades de Recanto Feliz e Paraíso Azul, Salvador/BA. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2011.  
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Ao longo dos oito meses de sua realização, alguns objetivos 

específicos da pesquisa foram respondidos, como a identificação “das 

condições de habitabilidade do espaço arquitetônico edificado 

unifamiliar e/ou de uso misto, considerando-se: o conforto 

ambiental, a funcionalidade, os materiais empregados, o estado de 

conservação, os processos construtivos, a segurança e a estabilidade 

das edificações” (PELA & NUNES, 2007), que ficaram constatadas nos 

formulários preenchidos a cada cadastro e no atendimento às 27 

famílias. Contudo, a pesquisa foi interrompida em dezembro de 

2006, devido a questões burocráticas ligadas à mudança de governo 

após as eleições estaduais daquele ano, e o material produzido 

durante os trabalhos no campo não pôde ser devidamente 

sistematizado71. Assim, o que ficou faltando foi uma reflexão mais 

abrangente sobre os dados coletados e as informações e os projetos 

produzidos. Ao mesmo tempo, outros objetivos da pesquisa não 

foram cumpridos, e penso hoje que, em parte, teria sido um desafio 

hercúleo atingi-los integralmente. Por exemplo, a sistematização do 

“processo de desenvolvimento dos projetos desde o seu início, de 

forma a criar uma metodologia de elaboração de projetos 

participativos”, prevista no projeto da pesquisa-ação (PELA & NUNES, 

2007), só começou a tomar corpo agora, através da elaboração desta 

tese.  

A experiência no Costa Azul será atravessada por meu lugar de 

técnica enquanto arquiteta urbanista na assistência técnica deste 

projeto de pesquisa-ação. Escrevo aqui buscando questões que, a 

meu ver, são pertinentes para a problematização do entendimento 

da autoconstrução como obra aberta. Estas questões vão se 

                                                           
71 Ver PELA, Ida M., NUNES, Débora. Relatório Técnico Final do Projeto de 
Pesquisa Arquitetura Pública: Construção de Metodologia de Projeto e de 
Parâmetros de Habitabilidade. Salvador: EPAE.A/UNIFACS/ SEDUR/FAPESB, 2007 
(mimeo). Este relatório, entregue à FAPESB em 21 de junho de 2007, tem em anexo 
os 27 anteprojetos desenvolvidos pelo EPAE. Ver também PELA, Ida M., ESPÍRITO 
SANTO, Teresa, ARAÚJO, Liliane. Arquitetura Pública: a experiência do EPAE 
Avançado no bairro do Costa Azul – Salvador/BA. Florianópolis: Seminário XXIV 
ENSEA, out. 2006 (mimeo). 
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somando, e vão sendo atravessadas por outras experiências de 

minha trajetória.  

O processo descrito aqui não contém informações exaustivas sobre 

os moradores envolvidos, até porque não era objetivo da pesquisa-

ação abordar as duas comunidades de uma forma mais pessoal – 

tendo em conta o elevado número de projetos que deveriam ser 

elaborados num curto espaço de tempo –, e também por não ter 

conseguido encontrar os “formulários” de todos os 27 moradores 

que fizeram parte do estudo-piloto em 2006. As informações tanto 

sobre os moradores quanto sobre suas casas vão se atravessar 

buscando um relato, uma descrição que resulte em questões que 

considero relevantes para pensar a autoconstrução. 

Algumas descrições são de processos que apenas acompanhei, e nos 

quais não necessariamente participei diretamente, como foi o caso 

das etapas dos cadastros arquitetônicos, dos registros fotográficos, e 

do preenchimento dos questionários com os moradores. Portanto o 

texto que descreve a realização da pesquisa-ação em 2006 é um 

pouco “cru” de afetos, posso dizer. Pois naquele momento tive 

poucos encontros com as pessoas, a não ser nas reuniões coletivas 

comunitárias no início do processo, entre abril e maio de 2006, e 

depois já nas discussões das primeiras propostas com os grupos 

escolhidos, acompanhando os estagiários responsáveis por cada 

projeto.  

Participei mais ativamente nas etapas de discussão e de definição dos 

critérios de escolha dos grupos, nas discussões com a comunidade 

sobre a necessidade do estabelecimento de prioridades no 

atendimento, bem como nas orientações projetuais tanto com os 

estagiários quanto com os moradores, no momento da apresentação 

das propostas. Então, descrevo esta experiência a partir das 

memórias em meu papel de técnica, enquanto coordenadora dos 

projetos, e também de todo o material elaborado durante a 

iniciativa, arquivado pelo EPAE.  
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No “Relatório Técnico Final” apresentado à FAPESB em junho de 

200772, descrevemos assim o item “Resultados obtidos”: “o projeto 

(...) teve seus resultados seriamente comprometidos, já que o 

processo sofreu interrupção com o indeferimento à solicitação do 

Termo Aditivo de Prazo” (PELA & NUNES, 2007). Isso pra nós, lembro-

me bem, foi frustrante, pois tínhamos ainda recursos do projeto para 

serem aplicados na pesquisa-ação, afinal sua execução havia 

começado com aproximadamente seis meses de atraso. E a 

solicitação era somente por um “aditivo de prazo” e não por um 

“aditivo de custos”. Mas esta foi uma decisão burocrática da FAPESB 

que não foi possível reverter. As consequências desta decisão foram 

destacadas no relatório final, do seguinte modo: 

Tal fato suspendeu o processo de finalização do estudo-piloto, 
a análise das propostas desenvolvidas e seus resultados 
efetivos. Comprometeu também as etapas seguintes que 
incluíam a realização das obras de melhorias habitacionais, 
sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano do Estado (SEDUR), a partir dos projetos 
desenvolvidos pela pesquisa (...) (PELA & NUNES, 2007).  

 
Assim, por conta da suspensão do processo, a maior parte dos 

objetivos da pesquisa-ação foram inviabilizados. Por exemplo, com a 

não “execução das obras” que estavam previstas pela SEDUR após a 

elaboração dos projetos, não pudemos fazer verificações das 

melhorias habitacionais e, com isso, elaborar “parâmetros de 

habitabilidade”. Em todo caso, a articulação de todas as entidades 

envolvidas foi um processo rico. No total, havia nove entidades 

dentro do escopo maior do Programa Viver Melhor:  

1) o EPAE.A, com a pesquisa-ação sobre “Arquitetura 

Pública”;  

2) a Prefeitura Municipal de Salvador, através da então 

Superintendência de Controle e Ordenamento do Solo do Município 

(SUCOM);  

3) a FAPESB, através da promoção do Edital;  

                                                           
72 Ver no Apêndice. 
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4)  a SEDUR, coordenando o Programa Viver Melhor;  

5) a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia (CONDER), coordenando a execução das obras no local; 

6) a Construtora Gráfico, responsável pela obra urbanística 

e pela construção das novas unidades no Programa Viver Melhor;  

7) a Associação de Moradores Santa Rosa de Lima, 

enquanto representante das comunidades e coordenadora da 

participação dos moradores;  

8) a Universidade Católica do Salvador (UCSal), através de 

seu Programa de Assessoria Jurídica Popular (PAJ), apoiando à 

associação comunitária desde 1996; e  

9) a organização não-governamental Cooperação para o 

Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), contratada pelo 

Programa Viver Melhor para fazer o trabalho social e as mediações 

com a comunidade.  

Nesse processo, o EPAE.A assumiu um papel importante, convocando 

reuniões e promovendo discussões entre os diferentes 

intervenientes. Essas reuniões foram uma forma de nós buscarmos 

esclarecer e, ao mesmo tempo, decidir de forma mais democrática os 

problemas que chegavam até a equipe do EPAE.A. O EPAE.A passou 

inclusive a ser uma referência para os moradores diante do Programa 

Viver Melhor localmente, pois além de tirarmos dúvidas sobre nossa 

ação, que era de assistência técnica, começamos a ser requisitados 

para resolver conflitos de todos os tipos que não eram de nossa 

competência, mas que envolviam as outras entidades. Isso aconteceu 

porque o EPAE.A tinha um ponto fixo e aberto, que funcionava pela 

manhã e pela tarde, dentro da comunidade. Foram pelo menos 

dezenove reuniões, de maio a setembro de 2006, com atas 

registradas73, convocadas pelo EPAE.A, congregando a comunidade e 

                                                           
73 Ver Relatório Técnico Final (PELA & NUNES, 2007). 
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os moradores de cada projeto, como também membros das demais 

entidades envolvidas, dependendo da pauta a ser tratada.  

Na realização da pesquisa-ação aconteceram mudanças de percurso 

devidas a diversos imprevistos, conforme indicado no relatório 

entregue à FAPESB, que contém um resumo de todo o processo e dos 

resultados atingidos. Parte do material originalmente produzido pela 

pesquisa-ação – no caso, as propostas projetuais de melhorias das 27 

casas – foi entregue à SEDUR, e todo o restante material levantado e 

produzido – fotos, cadastros, fichas e atas de reuniões – ficou 

arquivado no EPAE. Além dos projetos do estudo-piloto, a equipe do 

EPAE.A elaborou oito propostas individuais de melhoria habitacional, 

em casos em que a situação urgente das casas comprometia o 

desenvolvimento das obras de urbanização do Viver Melhor e não 

havia interferências ligadas às relações de vizinhança. Com base em 

todo esse material, elaboramos o “Relatório Técnico Final” da 

pesquisa, como prestação de contas ao Edital da FAPESB ao qual o 

projeto de pesquisa-ação estava vinculado. 

O que nos fez constatar, no final do processo, que nosso papel havia 

aumentado sem que houvéssemos planejado? “Problemas de 

cadastros que envolviam os moradores que seriam atendidos pela 

pesquisa, reclamações advindas das obras que eram realizadas pela 

Construtora Gráfico; problemas de parcelamento de áreas 

remanescentes, enfim, o Escritório Público passou a ser uma 

referência para todas as demandas, criando uma certa dúvida até 

onde realmente iria o papel do EPAE.A.” Outra questão importante 

foi que, num processo que envolvia tantas entidades, somente quem 

estava lá diariamente passou a ser visto como “salvador da pátria”, 

pois, para a comunidade, “eles sempre tinham a Universidade como 

ponto de apoio em suas demandas e confiavam na equipe”, mas o 

problema era que nossa capacidade de “resolver e de tomar decisões 

era limitada”. Ao mesmo tempo, o EPAE.A acabou realizando 

atividades não previstas inicialmente na pesquisa-ação, como 



 120 I 
 

vistorias técnicas com a CDM sobre o uso e a ocupação do solo para a 

emissão de pareceres sobre a necessidade de relocações, ou ainda a 

preparação de pareceres técnicos sobre a segurança e a estabilidade 

de algumas casas. 

O aumento do papel do EPAE.A na comunidade, com suas demandas 

cotidianas, e a complexidade dos trabalhos realizados no local 

indicaram que a equipe efetiva em campo deveria ter sido pensada 

com outros profissionais, “com assistentes sociais, para dar apoio ou 

até mesmo buscar conciliações dos conflitos entre os moradores, e 

de Direito Urbanístico, já que estávamos trabalhando com questões 

urbanísticas e de posse da terra”, como foi registrado no relatório 

(PELA & NUNES, 2007).  

Outra expectativa inicial era a que desde 2005 o EPAE.A teria 

acompanhando integralmente a realização das obras do Viver Melhor 

na área, o que não aconteceu. Isso implicou diversas dificuldades 

operacionais, já que nossa margem de manobra para propor 

alternativas para as casas que iriam ser alvo da pesquisa-ação ficou 

drasticamente reduzida.  

O uso da linguagem tridimensional era uma preocupação nossa para 

estabelecermos um diálogo mais “horizontal” entre os técnicos, no 

caso arquitetos e engenheiros, e os moradores, com suas diversas 

formações profissionais, mas geralmente sem o entendimento da 

linguagem gráfica bidimensional (ver Figura 11). A preocupação era 

antes da comunidade, durante o processo projetual que se 

estabelecia com os alunos de arquitetura enquanto estagiários, que 

estavam diretamente envolvidos na elaboração das propostas. 
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Figura 11: Elaboração de maquetes das preexistências e depois das propostas. 
Fonte: acervo pessoal. 
 

Assim, em todo o processo de discussões de cunho arquitetônico, nas 

reuniões com os moradores, foi utilizado por parte da equipe do 

EPAE.A a linguagem 3D, com maquetes físicas para revelar as 

propostas técnicas, seja no início, ao discutir as condições da 

comunidade e de seus equipamentos públicos, seja para reconhecer 

as ocupações e a distribuição de todas as demandas registradas 

numa grande maquete da comunidade (ver Figura 12). 

 

Figura 12: Elaboração de maquete do bairro. 
Fonte: acervo pessoal. 
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Irei descrever aqui alguns casos que, a posteriori, iria reencontrar 

com o meu retorno ao Costa Azul em 2014. Vou buscar apresentar as 

condições encontradas em 2006, tal como indicado através dos 

cadastros arquitetônicos e dos registros fotográficos das casas, vou 

utilizar as informações registradas nos questionários respondidos 

pelos moradores que consegui encontrar nos arquivos do EPAE74, 

bem como refletir sobre os projetos de melhorias habitacionais 

elaborados pela equipe da pesquisa-ação em 2006.  

A partir do conteúdo do relatório final, percebo o quanto 

produzimos, experimentamos e discutimos, numa abordagem 

participativa, o processo projetual e de articulação com todos os 

envolvidos, para encontrar as melhores soluções para cada casa, 

dentre aqueles 27 projetos. Mas é verdade também que não 

conseguimos efetivar nenhuma melhoria habitacional concreta. Uma 

verdade dura, que me fez de certa forma desanimar frente a tais 

processos que estão dentro de uma macropolítica, da qual 

microiniciativas de melhoria habitacional como as que seriam 

desenvolvidas no Costa Azul se tornam reféns. 

E desse processo, quais as reflexões que emergem? Uma delas seria a 

dos tempos da realização da pesquisa-ação frente ao cotidiano dos 

moradores e suas ações. Pois eles tinham a necessidade de agir em 

suas casas, e resolver um e outro problema. Nosso processo de 

pesquisa-ação de certa forma “congelou” as ações de alguns 

moradores em suas próprias casas, num período de pelo menos dez 

meses. E por que a necessidade de “congelar” as ações dos 

moradores frente a suas casas? Porque tínhamos que trabalhar com 

alguma demanda mais ou menos fixa, como tradicionalmente se 

trabalha em projetos de arquitetura: “cliente, demanda, obra, uso” 

(KAPP, 2006). Essa questão dos tempos do projeto e da ação dos 

                                                           
74 Não consegui encontrar nos arquivos do EPAE o material completo elaborado em 
2006 de cada uma das 27 famílias atendidas no projeto-piloto, que incluiria: o 
cadastro arquitetônico, o registro fotográfico, o questionário respondido e o 
projeto de melhoria elaborado. 
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moradores é central ao se trabalhar com casas autoconstruídas. Este 

aspecto ficou ali, naquela experiência, até então adormecida em 

mim.  

Ao serem elaborados os projetos arquitetônicos de intervenção nas 

moradias existentes, buscou-se identificar grupos de vizinhança, nos 

locais onde estes se fizeram necessários, de forma a articular as 

soluções que envolviam grupos de moradores e residências, pois as 

casas normalmente ocupavam espaços muito pequenos para permitir 

alguma intervenção dentro de seus limites iniciais (Ver Figura 13). 

Esta estratégia respondia a um dos objetivos propostos no projeto de 

pesquisa-ação, como indicamos no relatório final: 

Utilizar as referências produzidas a partir dos projetos 
elaborados nessa pesquisa para o estabelecimento de novos 
padrões de conforto e habitabilidade, eventualmente 
diferenciados em relação à legislação urbanística em vigor na 
cidade, mas que ainda assim traduzam um grau razoável de 
habitabilidade e que ao mesmo tempo sejam compatíveis com 
as características das ocupações informais. (PELA & NUNES, 
2007).  
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Figura 13: Sugestão dos grupos para o estudo-piloto a partir de critérios técnicos da 
pesquisa-ação em 2006. 
Fonte: acervo pessoal. 
 

De fato, dois desafios projetuais principais ficaram explícito no 

workshop Princípios de Projeto e Padrões do EPAE-A, realizado 

internamente na UNIFACS entre 8 e 10 de janeiro de 2007, logo após 

a suspensão do convênio: a falta de iluminação e ventilação, a 

existência de casas com áreas construídas muito exíguas. Para 

resolvê-las, duas escolhas projetuais tinham sido eleitas nas 

propostas do projeto-piloto: a criação de poços de ventilação, 

utilizando-se de áreas remanescentes ou do uso do terreno do 

vizinho, e a escolha pelo adensamento construtivo, com o aumento 
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de pavimentos na construção existente. De modo geral, a solução 

espacial para a articulação dessas residências e suas vizinhanças foi a 

proposição de poços de ventilação coletivos. De modo geral, as 

possibilidades de projeto estavam severamente condicionadas pelos 

altos custos estruturais que envolviam, pois muitas das quais seriam 

afinal incompatíveis com as expectativas da SEDUR em termos de 

investimento financeiro por casa, que seria feito através da 

concessão de uma bolsa de materiais de construção diretamente aos 

moradores. 

Ao mesmo tempo, as apresentações dos projetos pelos estagiários 

nesse workshop evidenciaram alguns dos limites da metodologia 

adotada até então pelo EPAE. Por exemplo, a abordagem centrava-se 

na elaboração de projetos habitacionais individuais, sem ter em 

conta as complexidades dos projetos envolvendo mais de uma 

unidade – ou seja, tratando de grupos de vizinhança, como se 

trabalhou no Costa Azul durante a pesquisa-ação. De fato, a 

necessidade de atendimento das solicitações em grupos de casas 

surgiu porque a solução do problema de um morador normalmente 

interferia na casa de seus vizinhos e vice-versa (ver Figura 14). Assim, 

a questão do pensar sobre o espaço da moradia de um modo mais 

coletivo e a necessidade de negociações entre vizinhos sobre quem 

está disposto a “ceder” parte de sua área para o benefício global do 

grupo foram experiências originais do EPAE.A. 
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Figura 14: Primeiras páginas da ficha de atendimento: questionário 
socioeconômico; caracterização arquitetônica, ambiental e construtiva da 
habitação; expectativa do morador etc. 
Fonte: acervo pessoal. 
 

Todo esse processo vivido durante a pesquisa-ação sofreu diversos 

“imprevistos”, mas após uma reflexão, talvez parte desses mesmos 

“imprevistos” pode ser “prevista” nos próximos projetos, trazendo de 

uma forma mais efetiva resultados passíveis de serem realizados 

dentro dos prazos propostos ou impostos, seja pelos editais seja 

pelas instituições fomentadoras. Por exemplo, teria sido possível 

prever: a demora na disponibilidade dos recursos; as questões 

jurídicas e contábeis na UNIFACS; os atrasos na instalação do 

escritório de campo ou da estrutura física (quase três meses) (ver 

Figura 15 e 16); a falta de equipamentos para a realização de algumas 

ações; algumas das deficiências na estrutura física do escritório de 

campo (tais como a falta de telefone, de acesso à Internet e de 

computadores ligados em rede); ou ainda as dificuldades em manter 

uma mesma equipe coesa, com a constante saída e entrada de 

estagiários ao longo do processo.  
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Figura 15 e 16: Recebimento das chaves do escritório em maio de 2006. Mas o 
estabelecimento do escritório de campo só foi efetivado em julho, após a 
instalação da infraestrutura e a aquisição de equipamentos. 
Fonte: acervo pessoal. 
 

Na verdade, parte desses pequenos “imprevistos” que poderiam ter 

sido evitados de certa forma evidencia a originalidade da pesquisa-

ação na altura. Ao mesmo tempo tais imprevistos fazem também de 

um projeto de extensão uma obra aberta ao tempo. Assim foi a fala 

de uma amiga, na época fazendo parte da equipe da SEDUR: “Calma, 

Ida! Estou na habitação há 20 anos, e pouca coisa mudou, as 

mudanças são lentas!”. Agora entendo o que ela queria dizer! De 

fato, em nossa experiência houve uma “desarticulação temporal com 

a realização das obras do Programa Viver Melhor – deveríamos ter 

iniciado concomitantemente” (PELA&NUNES, 2017). 

Depender da elaboração de outros projetos para que o nosso 

pudesse ter sido encaminhado; foi isso o que aconteceu com o 

EPAE.A: “a necessidade de agilizar a elaboração do estatuto do 

bairro, para definição de parâmetros locais de uso e de ocupação” 

para que pudéssemos pensar com mais pertinência os projetos de 

melhoria. O “estatuto do bairro” não saiu, mas mesmo assim demos 

continuidade aos projetos de reforma e ampliação. A necessidade de 

se estender os prazos deve ser prevista antecipadamente, pois são 
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muitos os atravessamentos em ações de extensão; então, deve ser 

considerada a possibilidade de solicitação de aditivo de prazo.  

Nesta pesquisa-ação, tivemos que fazer três seleções de estagiários 

(em março, agosto e outubro), o que também prejudicou o 

andamento dos projetos. De fato, os estagiários não estiveram à 

frente apenas de tarefas talvez entendidas como de menor 

responsabilidade e compromisso como cadastros e desenhos em 

AutoCAD, mas foram integrados em todas as atividades do processo 

de assistência técnica, incluindo a apresentação de suas propostas de 

projeto aos moradores. O que se percebeu na altura foi que havia 

certa dificuldade para encontrar alunos de arquitetura com a 

competência e o interesse necessários para o trabalho no contexto 

da autoconstrução. Assim, se um dos objetivos inicialmente 

colocados vislumbrava que aquela pesquisa pudesse vir a 

“(...) contribuir para a criação de uma nova cultura de 
produção de arquitetura pública a partir da experiência 
concreta dos estudantes de arquitetura e engenharia na 
elaboração de projetos com essas características” (PELA & 
NUNES, 2007).  

Outro ponto a ser levantado foi a “quantidade de projetos 

arquitetônicos previstos” no projeto de pesquisa-ação apresentado, 

que totalizariam 400. A realização do projeto de pesquisa-ação não 

observou o tempo previsto no edital para a execução das atividades 

propostas, que era de 12 meses. Em todo caso, a proposta inicial 

havia considerado possível um trabalho extenso por parte da equipe, 

buscando resolver todas as “questões”, o que envolvia a 

problematização via três abordagens: o da assistência técnica em si, o 

da metodologia de projeto e escolhas projetuais, e o da execução das 

melhorias projetuais, que traz a reboque o condicionante financeiro, 

o qual um projeto de pesquisa nunca dará conta facilmente. 

A elaboração do projeto da pesquisa-ação também não levou 

devidamente em conta algumas das complexidades que iriam ser 

encontradas no terreno. Por exemplo, previu-se que o processo de 

assistência técnica com a comunidade devia incluir inicialmente um 
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estudo-piloto, com a elaboração de projetos de melhoria em 15 casas 

escolhidas aleatoriamente. No entanto, com a aproximação à área de 

estudo e com as discussões comunitárias, percebemos a necessidade 

de eleger prioridades, e naquele momento construímos um caminho 

por critérios para elegê-las, a partir da demanda de “solicitações” que 

já tínhamos.  

Na época, das 400 famílias que moravam na comunidade, tínhamos a 

solicitação de 150 inscritas (no total, registramos a demanda de 320 

famílias). Desse grupo, passamos a realizar visitas e observar 

“critérios” de certa forma palpáveis que dariam prioridades no 

atendimento: risco de desabamento, área exígua, problemas de 

iluminação e ventilação, infiltrações e umidade, e ausência de 

esgotamento sanitário. Contudo, isso não solucionava a dificuldade 

em hierarquizar estes problemas em função de seu tipo e sua 

gravidade, o que afinal se colocou como uma questão fundamental 

na definição dos grupos do estudo-piloto. O meio encontrado para se 

lidar como isso foi construirmos uma planta com os dados coletados 

nas visitas in loco, na qual indicamos todas as casas demarcadas e a 

presença ou não dos problemas enquadrados como critérios em cada 

uma delas. Utilizamos “bolinhas coloridas” para indicar a presença 

destes critérios, para que ficasse fácil a identificação visual das casas, 

a princípio, com mais “prioridades” para o atendimento (ver Figura 

17). A escolha efetiva dos três grupos do estudo-piloto, um em cada 

ocupação, foi feita de modo participativo pelos moradores de cada 

área, durante reuniões comunitárias.  
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Não irei aqui abordar e descrever as 27 casas pertencentes aos três 

grupos eleitos o estudo-piloto, e sim somente 8 dessas. E por quê? 

Porque foram somente essas oito que, em 2014, consegui 

reencontrar e realizar novas “entrevistas” e novos cadastros de suas 

respectivas casas, atualizando-as. 

Assim, na Trajetória 2014: De volta ao Costa Azul, que apresento a 

seguir, vou ter em Paraíso Azul I, do Grupo 1 escolhido, as quatro 

casas: B02, B04, B05 e B11, enquanto em Recanto Feliz, do Grupo 4, 

também atualizei outras quatro casas: C04, C03, B33, B32-1 (ver 

Figura 18).  

Figura 17: Planta com o Grupo 1 de Paraíso Azul I, indicando os critérios adotados para a escolha dos grupos 
prioritários. 
Fonte: acervo pessoal. 
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A experiência de 2006 me deixou diversas inquietações. Delas fiz 

reflexões retornando ao material produzido na época, contido nos 

arquivos do EPAE. A partir dessas reflexões, resolvi voltar oito anos 

depois com um olhar investigativo, como pesquisadora.  

 

2.1.2.Trajetória 2014 -  De volta ao costa azul 

 

Depois de meu reingresso em 2014 ao Programa com um novo 

projeto de pesquisa de assistência técnica voltei no que seria o meu 

“campo”. Percebi que com o material que tinha da pesquisa-ação 

poderia comparar duas temporalidades, dois momentos da mesma 

moradia autoconstruída: um em 2006, em que havia acontecido o 

processo de assistência técnica, e outro naquele momento que me 

encontrava, em 2014. O objetivo era atualizar todas as moradias, 

investigar como estavam aquelas casas, passados oito anos. Voltei ao 

Costa Azul com os nomes dos 27 moradores e famílias atendidos no 

estudo-piloto da pesquisa-ação em 2006 O retorno aconteceu em 

dois momentos, um em setembro de 2014 e outro em novembro de 

2015, o que não estava previsto.   

Na primeira incursão consegui encontrar apenas três moradores em 

suas casas, e delas já surgiram questões que me levaram a buscar 

Figura 18: Grupo 4 de Recanto Feliz (maquetes da situação existente e da proposta). 
Fonte: acervo pessoal. 
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leituras e referências teóricas para entender o que estava 

encontrando. Falei da pesquisa e conversei com as moradoras a 

partir de algumas perguntas e fiz algumas anotações, tirei algumas 

fotos. Nesse momento ainda não havia elaborado como seria a 

entrevista, e nem mesmo gravei os diálogos, o que só aconteceria em 

2015. É devido a essa diferença de momentos, que o material das 

conversas tem densidades diferentes, pois às vezes não 

deslanchavam como era esperado, pois algumas pessoas não 

lembravam-se do processo anterior, acontecido 10, 15 anos atrás.  

O retorno ao Costa Azul aconteceu numa tarde ensolarada, era dia 

quatro de setembro de 2014. Cheguei caminhando pela rua principal 

do bairro, vindo da orla do Costa Azul. Lembrava-me do lugar ainda 

da última vez que estive lá, acho que fevereiro ou março de 2007. 

Levo em mãos os mapas dos grupos trabalhados no estudo-piloto em 

2006, como já descrevi: eram 27 casas possíveis de atualizar. Paro, 

então, em uma pequena vendinha, uma porta somente, e um senhor 

me cumprimenta e eu me apresento: arquiteta e professora da UFBA. 

Digo do trabalho de 2006 no Epae Unifacs e da minha intenção de 

conversar com alguns moradores para saber o que havia acontecido 

em suas casas. Para minha sorte, ele se diz uma das pessoas 

atendidas pelo nosso projeto. Não me diz muita coisa, parecia não 

querer perder tempo com conversa sobre o tema, mas sugere eu 

procurar sua esposa que estava em casa naquele momento e poderia 

me receber. Fico felicíssima de numa primeira visita, encontrar 

alguém que eu pudesse conversar e me ajudar na pesquisa. Ele me 

indica adentrar num beco logo ao lado da vendinha, e diz: “É a última 

casa do lado direito”.  

Agradeço e sigo o caminho indicado. Resolvo verificar na planta quais 

as casas que faziam parte daquele grupo: era o Grupo 1 com 13 casas 

em Paraíso Azul 1. Quando passo por uma dessas casas tem uma 

senhora com a porta e janelas abertas, paro pra conversar. Era a Casa 

B2 do cadastro. Ao continuar o percurso depois da conversa com 
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Dona Paciência, vejo um gradil aberto com duas pessoas sentadas 

num pequeno hall, um inesperado “salão de beleza”. Estou na Casa 

B4 do cadastro de 2006, Frida faz as unhas de uma moça. Apresento-

me e começo a conversar, pois ela se mostra disposta. Ao terminar a 

conversa com Frida, finalmente chego a Casa B5, referente a casa do 

senhor que conversei logo na chegada. A esposa está em casa, me 

apresento e entro em sua casa. A conversa começa na sala, quando 

percebo a melhoria da casa, ela me convida a subir, já que seu filho 

assisti TV sentado no sofá. Naquele dia tive a sensação que já poderia 

provar uma das minhas ideias iniciais: as casas são melhoradas sem a 

nossa participação!  

Depois de passado um tempo de leituras e atualizações dessas três 

autoconstruções voltei ao Costa azul em outubro de 2015 para 

continuar minhas atualizações. Agora com as perguntas elaboradas, e 

com um gravador. O objetivo foi uma conversa a partir de três 

questões abertas: Fale sobre o seu bairro; Fale sobre sua rua; Fale 

sobre sua casa. A duas primeiras eram somente para contextualizar 

aquela casa autoconstruída e como as pessoas se sentiam ali, já a 

terceira, abria o tema da casa autoconstruída. Primeiramente deixava 

a pessoa falar o que ela lembrava, e eu ia indicando alguns caminhos, 

como: Quando chegou? Como construiu? Quem construiu? Os 

momentos de construção? Esta pergunta vinha a partir da fruição do 

espaço, e do cadastro de 2006 que tinha registrado. Perguntava e 

dependendo das lembranças, da memória e da disposição vinham à 

tona a história da casa.  

Não estou identificando aqui as pessoas com quem conversei como 

também a localização de suas casas. Para tanto utilizo de 

pseudônimos para cada casa visitada e atualizada, que de certa 

forma foram inspirados tanto nas falas e nos processos de 

materialidade das casas, quanto na empatia e afetos que 

despertaram em mim. 
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Assim, a primeira é a Casa Paciência, que veio da forma tranquila e 

paciente com que a moradora vai falar sobre o processo que se deu 

nesses últimos anos, e de sua eterna espera por um apartamento 

pelo programa do Estado: haja paciência!  

A segunda é a Casa Frida, pela forma apaixonada da fala de sua 

moradora e também pela cor rosa choque nas paredes que 

envolviam a escada. Ao rever a fotografia me veio a lembrança da 

casa da artista mexicana Frida Kallo.  

A terceira a Casa Sonho veio da fala da moradora ao dizer de seu 

desejo de fazer uma segunda laje onde poderia fazer sua tão 

esperada área de serviço. Isso pareceu um sonho a ser realizado.  

A Casa Menina é a quarta, que vem de um momento da visita 

registrado em fotografia: a menina, sobrinha da dona da casa, está ao 

pé da escada e ao olhar para cima, parece expressar um quê de 

esperança. 

A quinta é a Casa Anjo, que além de ser inspirado no nome da 

moradora, veio também da leveza com que ela parecia vivenciar a 

precariedade de sua casa. Um anjo que sobrevoa um turbilhão de 

problemas.  

A Casa Ampla vem do desejo da moradora em ampliar sua casa e 

afirmar isso constantemente na conversa, e por motivos reais, sua 

casa incialmente tinha apenas 9,56 metros quadrados. E constato 

que de certa forma ela conquista, pelo menos, uma cozinha ampla.  

A Casa Filhos é a sétima, e vai ser denominada assim não só pelo 

arranjo familiar: um casal e seus seis filhos, mas também pela fala do 

pai que de certa forma justifica poucas mudanças na casa: “Eles 

todos estudam!”. De certa forma, parece que tiveram que escolher 

entre edificar a casa e edificar os sonhos de seus seis filhos!  

A Casa Dona Flor, a oitava, vem inspirada na forma com que a 

moradora fala de como seus afetos em certos momentos, 

colaboraram para a melhoria de sua casa. Uma mulher 

independente! 
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Das oito conversas, seis são conversas somente com mulheres, e em 

três delas há a participação de homens. Ficou em aberto também 

quem seriam as pessoas a responderem as questões colocadas, 

poderia ser os chefes de família ou quem estivesse disponível a 

conversar. Assim, não restringi a quantidade de falas, ficando em 

aberto a disponibilidade e interesse de quem quisesse compartilhar 

as memórias do processo de construção e melhorias das casas. 

Diante dessa proposta, aconteceu que em algumas casas conversei 

com mais de uma pessoa: na Casa Frida foram Frida e seu marido; na 

Casa Filhos o casal e na Casa Dona Flor, ela, sua filha e genro, nas 

demais somente uma pessoa. Consequentemente, as falas das casas 

têm diferentes densidades, além de mais de um “lugar de fala” da 

mesma casa e com mais detalhes de informações dos processos, 

outras menos, devido a essa abertura e disponibilidade nas 

conversas.  
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2.2 Atualizando oito casas 
autoconstruídas: 2006 e 2014 

 

2.2.1Casa Paciência75 

Uma casa bonita por dentro deve ser toda de cerâmica, 
bem acabada, pintada, porta e janela envernizada. A 
casa de meus sonhos tem 3 quartos, um hall bem 
bonito pra fazer um jardim, sanitário com chuveiro, 
vaso com descarga, cozinha e sala (informação 
verbal)76.  

Fala da moradora da Casa Paciência, 2006. 

 

Em 2006... 

Na Casa Paciência moravam o casal e seus dois filhos, uma menina e 

um menino (Figura 19). A casa se dividia em um quarto, sala, cozinha, 

banheiro e área de serviço ocupando toda a área do terreno de, 

aproximadamente, 26,00m² (Figura 20). Os cômodos eram exíguos, 

tendo o quarto área igual a 6,11 m², a sala com 9,30m², a cozinha 

com 1,80m², e o banheiro com 1,56m². A cozinha e o banheiro são os 

ambientes mais precários desta residência: não possuem 

revestimentos cerâmicos, tanto de piso quanto de paredes; e o 

banheiro não tem chuveiro, como bem revela a fala da moradora 

sobre sua casa dos sonhos. Tanto a sala de estar, quanto o quarto da 

casa, têm janelas que se abrem para a viela (Figura 21), o que 

favorece a ventilação cruzada pela porta da área de serviço, que 

também funciona como poço de ventilação já que é descoberta. A 

cobertura é de telhas de fibrocimento, que, somado a um pé direito 

                                                           
75 A visita e o cadastro da Casa Paciência foram realizados pela equipe do EPAE em 
8 de agosto de 2006, e o projeto de melhorias foi entregue em 19 de dezembro do 
mesmo ano. 
76 Fala da moradora ao responder a pergunta “O que seria uma casa boa e 
confortável?” pela Equipe do EPAE no preenchimento do Questionário em 2006.  
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de 2,53 metros na parte mais baixa e 2,85 metros na parte mais alta, 

promove o desconforto térmico na casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

 

A demanda por melhorias da Casa Paciência consiste, principalmente, 

em sua ampliação, contando com três quartos, cozinha, sala, 

banheiro e área de serviço. E assim foi respondida pela proposta 

desenvolvida pelo EPAE (Figura 22 e 23).  

Figura 19: Cadastro da Casa Paciência, em 2006. 
Fonte: EPAE, 2006, adaptado pela autora. 

Figura 21: Grupo 4 de Recanto Feliz (maquetes da 
situação existente e da proposta). 
Fonte: acervo pessoal. 
 

 

Figura 20: Da viela vê-se à 

esquerda, as duas janelas 
com grade da Casa 
Paciência.  
Fonte: Pesquisa-ação EPAE, 
2006. 
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Objetivando melhorar a habitabilidade desta residência, está 

presente, em ambas as propostas, a lógica de aumentar a área 

construída da edificação através da construção de mais um 

pavimento, considerando as dificuldades levantadas pela área 

limitada do terreno – 26m² – e as demandas de uma família de 4 

moradores. A primeira proposta é desenvolvida (Figura 22) e, logo 

Figura 21: Proposta arquitetônica 1 elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 

 

 

Figura 22: Proposta arquitetônica 2 elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 
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em seguida, propõe-se uma segunda (Figura 23), inserindo uma 

pequena varanda na entrada da casa. Este pequeno hall de entrada 

tem o objetivo de guardar o “carrinho” que o marido de Dona 

Paciência utiliza para vender lanches. A nova varanda também dará 

maior segurança à entrada da casa, possibilitando que a porta e a 

janela da cozinha fiquem abertas, permitindo, assim, a ventilação 

cruzada com a área de serviço, além de promover maior privacidade, 

criando um ambiente de transição entre interior-exterior, o que não 

acontecia previamente. 

Os poços de ventilação vão ser resolvidos com a apropriação de 

outras áreas trabalhadas pelo “grupo de vizinhança”. Percebe-se que 

a planta segue o desenho do terreno irregular, ocupando todo o 

espaço possível, porém adicionando poços de ventilação no 

perímetro do mesmo. Através das propostas, alcança-se a melhoria 

da área construída por pessoa, que passa de 6,50m² para 15,90m², 

mais que dobrando o valor, além da melhora da cozinha e do 

banheiro e de uma maior privacidade dada ao casal e a cada um dos 

filhos. 

Em 2014... 

A conversa com a moradora da Casa Paciência não durou muito. Não 

sei se por desinteresse ou por desalento, afinal a conversa era sobre 

sua casa, e ela parecia constatar, naquele momento, que pouca coisa 

havia mudado naqueles oito anos passados. O interessante é que a 

sensação era de estar conversando com uma pessoa idosa, mas não, 

ela tinha apenas 45 anos. Convidada a entrar, sento-me no sofá de 

dois lugares e ela numa cadeira a minha frente. Diz que era moradora 

antiga do lugar. Era agora “do lar”, mas já havia sido empregada 

doméstica, vendedora e trabalhado fazendo salgados e lanches para 

vender. Diz que, às vezes, ainda faz faxina - “um biscate!”. O marido 

de 63 anos foi metalúrgico e agora está aposentado. A renda familiar 

é de dois salários mínimos, mas que ele completa vendendo 
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biscoitos, doces e lanches na porta de um colégio em um bairro 

próximo. Por ficar o dia todo levava almoço. O casal, como descrito 

anteriormente, têm dois filhos, um deles, com 21 anos, já não mora 

mais com os pais, pois o tio o levou para estudar e trabalhar em 

outra cidade. Segundo a mãe, “se envolveu com o tráfico, já levou 

tiro e ficou internado”, e completa: “só queria saber de namorar”. 

Mas, com orgulho, Dona Paciência fala da filha de 18 anos, que 

estava terminando o 3ª ano do ensino médio e fazendo cursinho para 

o ENEM, diz que a filha queria fazer arquitetura. 

Mudo de assunto e pergunto sobre a casa e ela diz: “Os outros 

invadiram, aqui não, cada um comprou, lá é invasão” se referindo a 

Paraiso Azul II e Recanto Feliz. “Aqui estamos na rua principal do 

bairro”, que na verdade é um beco que dá para a rua principal. 

Chegaram ao Costa em 1992 depois que o marido, que trabalhava 

como metalúrgico, ficou desempregado e tiveram que vender a casa 

em que moravam por problemas de dívidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta época foram morar de aluguel e depois compraram no Costa 

Azul, um barraco: “era só um vão de madeira”, mas diz com certo 

orgulho: “tenho recibo”. Diz que “por ser de madeira começou a dar 

ratos e baratas” e com o nascimento do filho mais velho em 1994, o 

Figura 23: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Paciência. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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marido ficou com medo de transmitir alguma doença para a criança e 

resolveu fazer a casa de alvenaria (Figura 24). Na época ela 

engravidou e “ficou mais difícil” para trabalhar, pois “pagava alguém 

pra ficar com as crianças”. Ele contratou um pedreiro e fizeram a casa 

em que moram, ocupando todo o terreno de 26,00m² (vinte e seis 

metros quadrados) com apenas quatro cômodos: sala, cozinha, um 

quarto, banheiro, e uma área aberta onde fica a área de serviço. 

(Figura 25) 

 

 

 

Atualizando o cadastro de 2006, vejo que a casa mesma, não foi 

modificada e nem ampliada. Continua sem revestimentos cerâmicos 

nas paredes da cozinha (Figura 30), sem espaço para a geladeira, sem 

ventilação e iluminação diretas.  

 

 

 

 

 

Figura 24: Atualização do cadastro Casa Paciência, em 2014: 
Fonte: EPAE, adaptado pela autora. 
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Na sala, as instalações elétricas ainda são improvisadas e a cobertura 

em telhas de fibrocimento colabora para o desconforto térmico 

(Figura 26-29). No único banheiro da casa, as condições continuam 

como em 2006, não há revestimento cerâmico nas paredes e no piso, 

e sem espaço adequado para o chuveiro, além das instalações 

hidráulicas ainda improvisadas (Figura 31).  

Perguntada sobre os problemas da casa verificados, Dona Paciência 

diz ser: “a cozinha pequena e a falta de um quarto para a filha”. Vejo 

Figura 25 e Figura 26: A sala 
que se abre para o beco que 
ilumina o espaço. O 
ventilador para os dias de 
calor.  Pelo beco as duas 
janelas da casa, com a 
fachada pintada de rosa. 
Fonte: fotografia elaborada 
pela autora, 2014. 

Figura 27: Na sala as 
Instalações elétricas 
improvisadas e a cobertura 
com telhas de fibrocimento. 
Fonte: fotografia elaborada 
pela autora, 2014. 

Figura 28: Entrada da casa, 
vê-se o piso com o 
revestimento cerâmico, 
existente já em 2006. Fonte: 
fotografia elaborada pela 
autora, 2014. 

Figura 29: Cozinha sem 
espaço para a geladeira e 
sem revestimento cerâmico, 
sem armários suficientes e 
sem ventilação/iluminação 
direta. Fonte: fotografia 
elaborada pela autora, 2014. 

Figura 30: Único banheiro da 
casa. Fonte: Fotografia 
elaborada pela autora, 2014. 

Figura 31: Janela do único 
quarto da casa. Fonte: 
fotografia elaborada pela 
autora, 2014. 
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no único quarto, onde dorme o casal, um colchão em cima do guarda 

roupa que é colocado na sala para a filha dormir. Na sala, vê-se a 

janela que ilumina o espaço, que dá para o beco. Segundo Dona 

Paciência as duas janelas da casa, da sala e do quarto, ficam o tempo 

todo abertas, com a segurança que é garantida pelo gradil, apesar da 

falta de privacidade. Isso permite a ventilação cruzada com a 

abertura da porta para a área de serviço, totalmente descoberta, que 

funciona como um “poço de ventilação” (Figura 33-34).  

  

 

 

 

O problema é que a noite todas as janelas e portas são fechadas, por 

motivos óbvios. Pergunto sobre a possibilidade de alguma reforma, 

ela diz que não, mas afirma: “a gente pinta todo ano a casa”. Não 

querem “gastar, investir dinheiro”, pois segundo ela a CONDER diz 

que vai passar uma rua, referindo-se à via planejada ainda em 2006, 

que “vão abrir e vão ter que demolir”. Assim eles esperam uma 

oportunidade de irem para um apartamento. Na proposta original, 

quem fosse removido ganharia um apartamento, no entanto, não 

tenho a confirmação de que eles estavam na lista de espera e se as 

obras ainda continuam. Pergunto então, o que ela acha de morar 

num apartamento, ela diz: “Pode chegar visita e você pode falar pelo 

interfone ou o porteiro avisa quem é!”, e também, “A ventilação é 

Figura 33: A área de serviço 

– um ao ar livre. Fonte: 

fotografia elaborada pela 

autora, 2014. 

 

Figura 33: Da sala vendo-se a porta para uma 
área descoberta que funciona como área de 
serviço e dá acesso ao banheiro. Fonte: 
fotografia elaborada pela autora, 2014. 
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melhor à noite, pode deixar as janelas abertas”, isso considerando 

apartamentos em pavimentos mais altos. 

 

Atravessamentos da proposta da ATHIS 

Na Casa Paciência, todos os problemas anteriores, principalmente em 

termos de área útil, não foram resolvidos, nem mesmo a 

“privacidade” para a filha. Em nada a proposta desenvolvida pela 

ATHIS colaborou. O tempo parece que não passou ali, pelo menos 

para a casa. Haja paciência! (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Evolução da volumetria Casa Paciência. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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2.2.2Casa Frida  

O que seria uma casa boa? 
[...] deve ser ventilada e com uma boa área de serviço. 
A frente de uma casa bonita deve ser bem rebocada, 
ter janela e porta de madeira e ser pintada de azul. A 
casa dos meus sonhos é a minha própria casa com uma 
varanda e área de serviço (informação verbal)77. 

Fala de Frida- moradora, 200678. 

 

Em 2006... 

Vê-se que a casa dos sonhos de Frida necessita apenas da adição de 

uma varanda e uma área de serviço, dois espaços que não existiam 

em sua casa. Vê-se a equipe do EPAE, em 2006, na viela para realizar 

o cadastro79 e já dentro da casa realizando as anotações (Figura 36-

37). 

   

 
 
 
 

O cadastro da Casa Frida revela uma casa de dois pavimentos que 

ocupa todo o terreno de aproximadamente 33,00m² (trinta e três 

metros quadrados) no pavimento térreo, totalizando cerca de 

                                                           
77 Resposta ao Questionário elaborado pelo EPAE em 2006 
78 Resposta ao Questionário elaborado pelo EPAE em 2006 
79 O cadastro da Casa B04, conforme arquivo, aconteceu no dia 14 de agosto de 
2006 e a proposta apresentada em 19 de dezembro de 2006.  

 

Figura 36: Visita cadastro 
14/08/2006, Equipe EPAE.  
Fonte: Acervo da autora. 
 

 

Figura 36: A Arq. Liliane Araújo fazendo 
anotações do cadastro, vê-se ao fundo a escada 
para o 1º pavimento. 
Fonte: Acervo da autora. 
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66,00m², onde moravam seis pessoas: o casal e seus três filhos, duas 

meninas e um menino, e o genro de Frida, caracterizando a situação 

de coabitação. No térreo como pode ser visto, no cadastro (Figura 

38), havia duas salas, uma cozinha, um pequeno hall e um banheiro, 

já no primeiro pavimento, mais uma sala, dois quartos e outro 

banheiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação da habitabilidade no térreo da casa era considerada ruim, 

pois, sendo as paredes laterais e as do fundo geminadas, não havia 

possibilidade de ventilação e iluminação por meio destas, somente 

pelas duas pequenas janelas da fachada frontal. Já a avaliação do 

primeiro pavimento, feita pela moradora, era de “confortável”, pois 

os dois quartos e a sala possuem janelas permitindo ventilação 

cruzada e iluminação boas, já que os cômodos ficam na frente e nos 

Figura 37: Cadastro da Casa Frida em 2006.  
Fonte: adaptado EPAE, 2019. 
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fundos do terreno. É identificado como problema, a cobertura em 

telhas de fibrocimento (Figura 39-41) que provocava desconforto 

térmico, intensificada pelo reduzido pé direito que variava de 2,48m, 

na parte mais baixa, a 2,70m na mais alta. O registro diz: “a cobertura 

por ser de fibrocimento, muito calor, além de infiltração, que agrava 

o problema de renite nos filhos”.  

  

  

     

Figura 38: Quarto com a 
cobertura de fibrocimento.  
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 39: Sala. 
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 40: Detalhe cobertura.  
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 41: Vê-se a janela do 
quarto do casal nos fundos 
do primeiro pavimento. 
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 42: Cozinha.  
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 43: Detalhe 
instalações elétricas no 
banheiro.  
Fonte: Acervo da autora. 
 
Figura 44: Detalhe 
instalações elétricas e vão de 
ventilação.  
Fonte: Acervo da autora. 
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 Ao responder sobre as condições de habitabilidade, a partir da 

“sensação do morador” os cômodos do térreo vão ser considerados 

“escuros”, no item luminosidade, e “quente”, no item temperatura, 

com infiltrações, principalmente, no andar térreo, com mofo e bolor 

nas paredes do térreo (Figura 39-45). Já os cômodos do primeiro 

pavimento serão considerados “claros e frescos”, e a moradora vai 

considerá-la “confortável e bem dividida, bonita, firme e segura”, 

termos opcionais lidos para a moradora. A estrutura da casa é de 

pilar e viga, com laje pré-moldada, com cerâmica no piso, mas já 

havia a exposição das ferragens dos pilares. A única coisa que falta é 

a “área de serviço”.  

Externamente, a Casa Frida se mostra sem revestimento ou reboco, 

apresentando-se em blocos cerâmicos com recortes dos vãos das 

esquadrias. Internamente, vê-se os cômodos com paredes pintadas e 

sem forro, com laje ou telhas aparentes (Figura 39-41), a cozinha com 

revestimento cerâmico na parede, acima da pia (Figura 43), e 

precariedade nos sistema elétrico (Figura 44-45). 

 

Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

A demanda solicitada pelos moradores foi “de bater mais uma laje, 

para retirar a Eternit, e projetar uma área de serviço”. A proposta 

elaborada recorreu à cozinha americana para melhorar a ventilação e 

a iluminação da cozinha, em conjunto com a criação de um poço de 

ventilação, que também será uma área de serviço – o espaço tão 

sonhado de Frida. Aqui, a proposição do poço de ventilação só é 

possível por haver a articulação e a apropriação de área 

remanescente com o grupo de vizinhança. (Figura: 46) 
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O banheiro permanece no lugar, mas, agora, tem abertura para o 

poço de ventilação, que também é a área de serviço. A mudança no 

primeiro pavimento foi somente fechar o espaço que era uma sala, e 

torná-lo um quarto, e a cobertura com uma laje. Aqui, as melhorias 

acontecem principalmente no térreo da Casa de Frida. A varanda não 

é citada, e a equipe do EPAE não se apropria do “sonho de Frida”. 

Em 2014... 

A primeira conversa acontece somente com Frida80, na mesma tarde 

que estive na Casa Paciência, pois só irei conversar com o marido na 

segunda conversa, em 2015. Aqui as lembranças e informações de 

um e de outro se atravessam, buscando construir a trajetória da casa. 

Chego à Casa Frida, um portão de gradil está entreaberto, olho e vejo 

duas mulheres sentadas. Frida está atendendo uma cliente em seu 

pequeno salão. Apresento-me e ela me convida pra sentar. Sento-me 

num banquinho. O salão ocupa o pequeno hall de entrada, com uma 

prateleira de esmaltes, e dois assentos, configura-se o salão onde 

                                                           
80 Conversas em 04 de setembro de 2014 (sem gravação) e nos dias 26 de outubro 
e 12 de novembro de 2015. 

Figura 45: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 
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também é entrada de sua casa, que fica no primeiro pavimento. Os 

degraus da escada servem como “cadeiras”. Agora em 2014, a 

configuração dos moradores é diferente da de 2006. O genro que 

morava com o casal passa a morar sozinho e a filha mais velha do 

casal também já não mora com os pais. A moradora Frida é dona de 

casa e busca com seu pequeno salão ajudar na renda familiar. Na 

época da conversa estava cursando o supletivo para terminar o 3º 

ano do ensino médio, e dizia querer fazer faculdade de Farmácia. 

Comenta sobre o curso noturno e diz de sua preocupação com os 

colegas que estudam com ela; “tem gente que trabalha o dia todo e 

saem direto do trabalho para a escola e chegam com fome e, às 

vezes, não tem merenda”. Já o marido estudou até o 3ª ano do 

ensino fundamental, é pintor e trabalha em empresas de construção 

civil. Seu salário é de aproximadamente dois salários mínimos, é a 

principal fonte de renda da família. Diz ele: “Dá pra comprar comida 

e pagar contas!”. No momento da conversa, em 2015, estava sem 

contrato. Ele já trabalhou em diversas empresas, pois é contratado 

por obra, explica: “quando a obra acaba termina o contrato, e depois 

é contratado novamente para uma nova obra”, e descreveu sua dura 

rotina de “peão de obra”:  

Saio às 4 horas da manhã, para estar no emprego às 6, 
6:30 horas, pra tomar café, trocar de roupa e começar 
às 7 horas. Saio às 17 horas, chega no ponto de ônibus 
5, 5:30 horas, 6 horas pega o transporte, ônibus cheio, 
você cansado (informação verbal81).  

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

Afirma: “Não gosto de Salvador!”. Quer voltar para sua cidade natal, 

Muritiba, ou ir para Feira de Santana onde mora a sogra, somente 

está esperando o filho terminar o curso e começar a trabalhar. 

Refere-se ao filho, que tem dezoito anos e que fazia o curso técnico 

do CIMATEC82. O casal tem mais duas filhas: uma de oito anos que 

estuda em escola pública, mas não ali no bairro, diz Frida: “Confio na 

                                                           
81 Conversa Frida. 
82 Cursos técnicos oferecidos pelo SENAC. 
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educação pública, mas na Boca do Rio”, e a mais velha de 24 anos, 

que como dito já não mora com eles. Já Frida fala com carinho de 

Salvador: “Salvador tem tudo! Salvador você consegue tudo: ônibus, 

farmácia, tem mais escolas, mais hospitais, parques...” Ela compara 

com sua cidade-natal Feira de Santana: “aproveito a cidade”, mas 

“deveria melhorar a educação e a segurança”. Sobre o bairro Costa 

Azul, onde moram há 20 anos, diz: “Gosto, assim, quer dizer, 

tranquilo, tranquilo [...] tem padaria, tem farmácia, escola, tem 

açougue, a praia para se divertir, tem o parque pra você sair, a orla, 

tem escola”. No entanto, ela não gosta da escola do bairro, e a filha 

estuda no bairro da Boca do Rio. Pergunto se as coisas melhoraram 

devido ao projeto da CONDER, ela é enfática: “Não!”. Comenta sobre 

a rua que mora: “Podia aumentar o beco, é muito estreito. As 

pessoas ficam com medo de vir, porque acham por ser beco pode 

acontecer alguma coisa”, referindo-se aos amigos de fora.  

Ao serem perguntados como foi o processo de construção da casa 

(Figura 47), dizem que chegaram no Costa Azul em 1990, quando 

compraram um terreno junto ao irmão dele. O terreno já tinha dois 

barracos construídos: “Um era uma sala grande e botava cortina, e 

outro no fundo, igual. Tinha um banheiro e dividia o quarto com 

cortina. Era um barraco de madeira e flandres, chapas de cobre. Eu 

trabalhava de vigilante”. Segundo Frida, em 1996, quando o filho 

nasceu e começou a ficar doente com alergia, resolveram fazer a casa 

de alvenaria: “Começamos a fazer as paredes por fora assim, e depois 

a cobertura. Depois de dois anos começou a fazer o segundo 

pavimento”. E é essa conformação que encontramos na época da 

ATHIS e cadastrada em 2006, a casa com dois pavimentos. Nesta 

época o irmão dele ainda morava junto deles. Segundo o marido de 

Frida, resolveram fazer o terceiro andar em 2007, pois seu irmão 

“quis a parte dele”. Talvez se referindo à compra conjunta do terreno 

e dos barracos em 1990. E é essa conformação que encontro em 
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2014: o térreo ficou com o irmão, e o casal com o primeiro e segundo 

pavimentos.  
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Segundo Frida: “O desenho foi o irmão dele que é vigia, e os outros 

irmãos dele ajudaram, não dei palpite, pra depois não dizer que foi 

culpa minha”. E continua: “Ele (o irmão vigia) desenha, ele projeta! 

Precisa ver a casa que ele fez no interior, enorme, parece que foi 

engenheiro!”. O interior a que se refere é Feira de Santana.  

Diz o marido de Frida, o pintor: 

Sempre fui curioso sempre quis fazer as coisas. Eu sabia 
o traço do material, 3 por 1, três de material para uma 
lata 1 de cimento, aí fui fazendo, fui fazendo. Meu 
irmão me ajudava pois não tinha dinheiro pra pagar, 
tive que meter a cara. Fui fazendo, fez a primeira parte 
e depois dividiu, ele ficou com a casa daí. Ele resolveu 
fechar porque queria a parte dele, não tinha lugar pra 
botar roupa, a gente foi subindo, não tinha como 
espichar pro lado e pro fundo a gente foi subindo. Fiz 
tudo sozinho! A maior parte eu fiz, e os colegas 
ajudaram (informação verbal83). 

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

                                                           
83 Informação verbal 

Figura 46: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Frida. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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E perguntado sobre a estrutura, diz:  

A gente pega orientação da pessoa mais capacitada ... 
As ferragens, os colegas vão ajudando. Os cômodos, fui 
fazendo o que vinha na cabeça mesmo. O meu 
cunhado passava no papel (...). Tem muita história não, 
era necessidade mesmo, era necessário fazer 
(informação verbal84). 

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

 
A fundação não foi pensada para muitos pavimentos, responde: 

“Não, não pensei não! No máximo dois pavimentos, têm condições 

não!”. Também fez a parte elétrica “Fui fazendo tudo!” e sobre a 

qualidade dos materiais, responde: “Foi o que deu pra comprar, vou 

esperar o que vai acontecer!”. Ao falar das escadas, diz: “A escada eu 

fiz na tora, na cara e na coragem. Bati a laje, botei o concreto, e 

depois fui fazendo os pilarzinhos (degraus). Coloquei com bloco os 

degraus.”. E, sobre a segunda escada “Não, lá tem menos espaço, lá é 

pouco, não ficou confortável! Não deu pra fazer direito, essa aqui 

tudo bem”. Referindo-se à segunda escada, bastante íngreme.  

Perguntados como é morar e construir ao mesmo tempo, Frida fala: 

“É meio chato, pois leva as coisas pra um cômodo e constrói, e depois 

leva pra outro, tranca pra não pegar poeira”, e sobre a rotina da 

construção, o marido diz:  

Eu chegava às 5 horas, e trabalhava até as 10 horas da 
noite, acordava as 4 da manhã. Demorou uns 10 anos, 
todo o tempo. Durou muito tempo, todo tempo 
fazendo. Comprava material deixava aí e de noite fazia 
(informação verbal85).  

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

Depois da conversa com Frida e seu marido em seu pequeno salão, 

peço para conhecer a casa e ver as modificações que aconteceram 

(Figura 48). Bem, a primeira modificação é a separação das casas, 

como foi dito, acontecida em 2007. O cunhado de Frida ficou com o 

andar térreo, e eles com o primeiro pavimento e tiveram que 

construir mais um. Ali mesmo percebo a mudança realizada: a tática 

                                                           
84 Informação verbal 
85 Informação verbal 
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foi isolar a escada preexistente do resto da casa. Assim, têm-se dois 

acessos diretos da “rua”, um para cada unidade habitacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida me convida a subir a escada, íngreme, mas confortável. 

Observo a diagramação da cerâmica que reveste a escada e a parede 

rosa pink (Figura 49-50). 

Figura 47: Atualização do cadastro Casa Frida em 2014: Vê-se no térreo a parede que separa as duas unidades, 

e a escada como acesso para a Casa de Frida. No primeiro pavimento a sala transforma-se em quarto, e no 

segundo pavimento sala, cozinha e área de serviço. Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 48: Entrada da casa 
com o pequeno armário para 
o “salão de beleza” de Frida, 
ao lado da escada que dá 
acesso à sua casa no 1º 
pavimento.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 49: A escada 
preexistente, com espelhos e 
pisos com medidas 
diferentes, mas possibilita a 
subida sem maiores 
problemas, com 
revestimento cerâmico e 
paginação “planejada”. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 50: Quarto da filha, o 
espaço já existia em 2006 
mas era dividido com o 
irmão. Vê-se a janela 
permitindo uma boa 
iluminação.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 51: O quarto do filho, 
onde em 2006 era a sala, que 
vai para o 2º pavimento, 
também com ventilação 
direta, para a “rua”. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 52: Banheiro. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 
Figura 53: A escada que leva 
ao 2º pavimento, revela a 
problema da falta de espaço 
ou a economia deste na 
solução, com somente um 
lance em linha. Muito 
inclinada, traz desconforto: 
pisos estreitos e espelhos 
altos. Aqui a sensação é que 
“o céu é o limite”. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Ao chegar ao primeiro pavimento temos um pequeno patamar onde 

se inicia a segunda escada para o terceiro pavimento. Anteriormente 

esse espaço era do quarto do casal, que eles utilizam para construir a 

nova escada. Do pequeno hall à esquerda um pequeno corredor: à 

direita o quarto de casal, agora menor. Continuando à frente, a porta 

do banheiro preexistente, mas agora em condições melhores de 

acabamento, com revestimento cerâmico nas paredes e piso, 

instalações hidráulicas e elétricas resolvidas, no entanto ainda sem 

solução para a ventilação e iluminação diretas (Figura 53). Outra 

mudança é a criação de mais um quarto para o filho com o 

fechamento do cômodo onde, em 2006, era a sala, e mantendo-se os 

outros dois quartos, um para filha e um para o casal, todos com 

ventilação e iluminação diretas. (Figura 51-52). Tem-se parte do 

“desejo” de Frida realizado: a casa com três quartos. Os quartos dos 

filhos têm áreas de aproximadamente 6,00m² e o do casal de 7,30m², 

reduzida pela construção da escada. Neste pavimento temos um bom 

acabamento de piso cerâmico e paredes rebocadas e pintadas. 

Observa-se boa ventilação, pois tantos os quartos da frente como o 

do casal, aos fundos, têm janelas, permitindo uma ventilação 

cruzada, no entanto, no quarto do casal a janela se abre para o 

terreno do vizinho.  

Bem, subimos para o segundo pavimento pela escada nova, que não 

existia em 2006. Esta já é bem mais íngreme que a anterior. Com 

espelhos altos e pisos extremamente pequenos, totalmente fora do 

“padrão”, causando a sensação de se estar escalando – para “o céu”. 

Lembrou-me a técnica de escalada, rappel. Ainda sem revestimento 

cerâmico, ao contrário de todo o resto da casa, revelam-se etapas e 

prioridades nas melhorias, mas já apresentam as paredes rebocadas 

e pintadas.  

Ao chegar num pequeno hall temos uma janela, que sendo no 

terceiro andar se abre à paisagem do entorno com as casas vizinhas 



  I 159 

na maioria de um pavimento (Figura 55-56), provocando uma 

sensação aprazível. Segundo o marido de Frida, algumas dessas casas 

encontram-se vazias, pois ali, segundo o projeto Viver Melhor de 

2006, seria aberta uma “rua de acesso”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Desse pequeno hall tem-se um corredor onde encontramos uma 

máquina de lavar não instalada (Figura 60). Chega-se a sala e a 

cozinha, que são conjugados promovendo uma sensação de 

amplitude em relação ao pavimento inferior (Figura 57). Possui boa 

ventilação e iluminação promovidas pelas duas janelas que se abrem 

para a fachada da frente da “rua”, e ainda com ventilação cruzada 

que acontece pela porta da área de serviço. No entanto, com a 

cobertura em telhas de fibrocimento, somado a um pé direito de 

2,30 metros, cria-se um desconforto térmico, o mesmo reclamado 

em 2006. As instalações hidráulicas para a cozinha parecem estar em 

montagem. Um pequeno terraço (Figura 59) se abre com direito a 

vista para o mar, e onde será a futura área de serviço, pois ainda 

encontra-se sem instalações hidráulicas para um tanque e para a 

máquina de lavar, vista no corredor. Observo que a fachada não está 

rebocada e pergunto por quê? “Se fosse casa tipo rua, aí sim! Porque 

é beco, ninguém liga”. E o marido completa:  

Pelo beco é ruim porque a gente trabalha, quer ter um 
carro, uma moto, é ruim! O carro de bombeiros não 
pode entrar, o carro de polícia para a ronda! O mais 
perigoso é incêndio. Aconteceu e a mangueira não 

Figura 54 e Figura 55: A iluminação e ventilação diretas pela janela que se abre para o terreno vizinho que 
ainda não “verticalizou”. Fonte: acervo pessoal da autora, 2014. 
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chegou até lá (...) mas incêndio acontece em qualquer 
lugar, não é mesmo!? O carro de gás passar.” uma 
ambulância entrar, caminhão de lixo(...) (informação 
verbal86). 
 

   

   

 

                                                           
86 Informação verbal 

Figura 56: A cozinha divide o 
espaço com a sala. Vê-se 
fogão de 6 bocas/ geladeira e 
iluminação/ventilação direta. 
O problema é o pé direito 
pequeno com o fibrocimento 
da cobertura provoca um 
desconforto térmico, mais do 
que espacial.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 57: A cobertura do 2º 
pavimento em telhas de 
fibrocimento, prejudicando o 
conforto térmico. Vê-se as 
instalações elétricas 
aparentes, talvez provisórias. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 58: Um pequeno 
terraço, com vista para o 
mar, ali funciona improvisada 
a área de serviço- não tem 
tanque instalado, apesar de 
ter máquina de lavar.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 59: Chegada da 
escada, num pequeno hall / 
corredor com a máquina de 
lavar. Tem-se uma janela que 
dá para o terreno do vizinho 
que ainda não “verticalizou”. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
 
Figura 60: A sala no mesmo 
espaço da mesa da cozinha/ 
jantar. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Ao final da conversa, pergunto ao casal se eles identificavam 

problemas na moradia, e Frida fala: “Gostaria de trazer a cozinha e a 

sala pra baixo e levar o quarto dela (filha) pra cima” ou “melhorar a 

cozinha, pois o calor é muito grande”. Sugiro naquele momento a 

substituição por telha cerâmica, mesmo considerando o custo do 

madeiramento e da telha. Então, diz o marido de Frida que não é o 

custo o problema, mas sim um problema preexistente: “a estrutura 

não aguentaria, teria que ser reforçada”, diz o pintor arquiteto. 

Pergunto se trocariam a casa por um apartamento, e respondem: 

“Talvez sim, porque aqui não tem endereço certo, o correio não 

entrega, e os serviços que às vezes faltam, como a água”, mas ao 

mesmo tempo faz o seguinte comentário: “Aqui é melhor (a casa), 

porque tem o quarto da menina, o do menino e o nosso, os 

apartamentos são pequenos, e deveriam diminuir os quartos e fazer 

três quartos”, referindo-se aos apartamentos que geralmente são de 

dois quartos.  

No intervalo entre as conversas de 2014 e 2015, observo pequenas 

mudanças na casa: pintaram o interior da casa que, agora, já não é 

mais rosa pink, e sim bege. Diz Frida “Ele que quis pintar”, afinal ele é 

pintor. E, também fizeram uma prateleira para o salão, com a própria 

cerâmica, além de querer fazer um banco na entrada, para que os 

clientes não precisem ficar sentados na escada. 

 

Atravessamentos da proposta da ATHIS  

A única mudança da Casa Frida que segue a proposta desenvolvida 

pelo EPAE, em 2006, é a utilização do espaço da sala para a criação 

do terceiro quarto e, assim, o fazem. Curioso que, ao serem 

perguntados sobre a orientação dos técnicos, dizem que não se 

lembravam. O que chama a atenção é a área de serviço tão sonhada 

por Frida, que tem a possibilidade de realizar, com o seu terraço. 

(Figura 62) 
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Figura 61: Processo de consolidação da volumetria da Casa Frida. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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2.2.3Casa Sonho87
 

Uma casa boa e confortável deve ter uma cozinha com 
espaço para trabalhar, pelo menos dois quartos e uma 
sala. A frente de uma casa bonita deve ter um hall de 
acesso com jardim e varanda. Uma casa bonita por 
dentro deve ser bem pintada. A casa de meus sonhos é 
uma casa bem pintada e com cerâmica na fachada 
(informação verbal88) 

Fala da moradora da Casa Sonho em 2006 

 

Em 2006... 

A Casa Sonho ocupa 100% de um terreno de esquina da viela que 

tem também a Casa Frida e a Casa Paciência, contando com 

aproximadamente 19,50m² de área. O arranjo familiar era de cinco 

pessoas, o casal e seus três filhos, que moravam nessa casa com 

apenas um quarto de 4,19 m², além da sala, cozinha e banheiro, com 

1,32 m², conforme cadastro arquitetônico realizado em 2006 (Figura 

63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

87 O cadastro da Casa Sonho foi realizado em 7 de agosto de 2006, e a 

apresentação da proposta em 21 de novembro.  
88 Informação verbal 

Figura 62: Cadastro da Casa Sonho, em 2006.  
Fonte: adaptado EPAE, 2006. 
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A área por pessoa que era de apenas 3,90m² contribuía para que as 

condições de habitabilidade fossem consideradas “ruins”, segundo o  

questionáro preenchido na época do cadastro. Somava-se à falta de 

espaço, a falta de ventilação e iluminação nos cômodos, com paredes 

úmidas e com infiltrações. A cobertura em telhas de fibrocimento em 

conjunto ao pé direito variando entre 2,31 metros, na parte mais 

baixa do telhado, e 2,62 metros na mais alta, favorecia as condições 

de habitabilidade. É assim descrita a “habitabilidade” da casa pela 

“sensação do morador” no único quarto que não possuía janela – 

“escura, quente, úmida e muito quente” (Figuras 64-69). 

  

  

 

Figura 63: Fachada da Casa 
Sonho em 2006. Fonte: EPAE, 
2006. 

Figura 64: No interior com a 
moradora e a equipe do EPAE 
fazendo o cadastro. Fonte: 
EPAE, 2006. 

Figura 65 e Figura 66: Interior 
da Casa Sonho. Fonte: EPAE, 
2006. 
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  I 167 

   

    

Ao ser pergutanda o que mais gostava na casa, a moradora não 

soube dizer, mas identificava a “falta de quartos” como principal 

problema. O programa solicitado era “bater uma laje” para aumentar 

em dois quartos, ampliando, assim, a cozinha no térreo.  

Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

A proposta de melhoria para a Casa Sonho foi solucionada 

articulando-a com a casa vizinha, a Casa Menina (Figura 70-71).  

Figura 67 e Figura 68: interior 
da Casa Sonho e as paredes 
com infiltrações e umidade. 
Fonte: Epae, 2006. 
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Figura 69: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 

Então iremos primerio apresentar a Casa Menina, e a seguir faremos 

as considerações da proposta que engloba as duas unidades.  
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Figura 70: Maquete representando a situação preexistente da Casa Sonho e da casa 
vizinha - Casa Menina (à direita) e da proposta do EPAE, à esquerda.  
Fonte: EPAE.A, 2006 

 

Em 2014... 

Naquela mesma tarde de setembro, depois da conversa na Casa 

Frida, chego a Casa Sonho. A janela aberta com gradil para a “rua” 

me permite chamar a dona da casa. Ela abre a porta, me apresento e 

falo da breve conversa que tive com seu marido e de meu interesse 

em saber o que aconteceu na casa nestes oitos anos. Ela é solícita, 

me convida a entrar, “não repara a bagunça!”. Na sala está um dos 

filho, dos três que o casal tem, assistindo TV. Na época desse 

encontro estavam com 18, 20 e 21 anos, e afirma “todos estudam!”. 

A Dona Sonho é “do lar” e com o marido, mantém a pequena 

mercearia, conseguindo uma renda de dois salários mínimos. 

Pergunto sobre o processo de construção da casa, ela não sabe dizer 

pois quando foi morar no Costa azul o marido já tinha a casa, afirma 

“meu marido já morava na casa, viu tudo aquilo crescer”, e 

infelizmente, não voltei a conversar com ele para saber mais detalhes 

e de “tudo” que ele viu ali no Costa Azul.  
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Observo que a casa fora ampliada (Figura 72) e pergunto sobre este 

processo, diz: “Tínhamos apenas esse andar, onde havia o banheiro, 

cozinha, sala e um quarto, era tudo muito apertado, agora já está 

melhor”, aponta para a sala agora mais “ampla”, com cerca de 10m². 

Diz: “Nós fizemos mais um andar e dois quartos lá em cima!” que 

aconteceu em 2008, quando bateram a laje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A casa ampliada em mais um pavimento tem agora o dobro do que 

tinha em 2006, de 19,50 m² para 39,00 m² de área construída. Assim 

ela descreve o processo de ampliação: “Fomos pra casa do vizinho e 

ficamos lá uma semana para bater a laje” e no processo da obra 

“perdemos alguns móveis”. Completa: “Todo mundo ajudou! Aqui 

todo mundo ajuda!”, e diz ter feito uma comida. Lembra que o 

material da obra teve que ser comprado fiado, e para ajudar 

economicamente vendia lanches. Das condições que se encontrava a 

casa com cinco pessoas vivendo em 19,50m²: “Não tinha condições, 

eram três crianças”, além das infiltrações e o péssimo conforto 

térmico constatado em 2006. Na sala (Figura 73), agora maior, tem-

se um espaço de convívio com sofá e uma pequena mesa com 

Figura 71: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Frida. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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cadeiras, onde era o único quarto da casa, e com uma pequena janela 

à direita da porta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também melhorou os revestimentos das paredes com pinturas e 

aparentemente sem infiltrações, o piso todo revestido em cerâmica 

em cor clara permite uma certa claridade na cozinha e na sala, que 

foi realizado em 2013. O problema é o banheiro que está no mesmo 

lugar que em 2006, sem ventilação e iluminação diretas e se abrindo 

para a cozinha, pois aproveita o espaço embaixo da escada. A cozinha 

(Figura 74-76), que já tem uma pequena báscula abrindo-se para a 

viela, poderia ser ampliada para uma melhor ventilação e iluminação. 

Figura 72: Atualização do cadastro Casa Sonho, em 2014.  
Fonte: EPAE, adaptado pela autora, 2019. 
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Continuando a conversa, o que me chama a atenção ali no térreo é 

uma escada logo à esquerda da porta de entrada, pois não me parece 

íngreme com a da Casa Frida, pergunto quem a fez: “Foi o irmão de 

meu marido que é pedreiro”, mas ela salienta “nós pagamos a ele”. A 

escada com desenho em L tem corrimão e alguns degraus em leque, 

toda revestida em cerâmica (Figuras 77-79). Subimos a escada, que 

por sinal sinto ser bem melhor do que a da Casa Frida, senti conforto 

em subi-la e constato que o “irmão-pedreiro” era bom. A escada foi 

construída perto da porta de entrada, facilitando o fluxo de subida 

que acompanha o desenho do terreno que é “de esquina”, com 

Figura 73: Cozinha Casa 
Sonho, 2014. Fonte: acervo 
da autora. 
 
Figura 74: Cozinha Casa 
Sonho, 2014. Fonte: acervo 
da autora. 
 
Figura 75: Sala Casa Sonho, 
2014. Fonte: acervo da 
autora. 
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degraus balanceados e com corrimão. Sinto falta apenas de aberturas 

para ventilação e iluminação nessa subida. 

   

 

Chegamos a um pequeno espaço onde há uma cama (Figura 80), e 

Dona Sonho explica que um dos filhos dorme ali, e tem também um 

espaço livre, parece que pensado para que a escada continue para 

mais um andar, com direito a pilar de espera (Figura 82-83), e é o que 

ela afirma “ela foi feita pra isto”, referindo-se a mais uma laje. Na 

janela que se abre para a paisagem, pendurado tem-se a “área de 

serviço” da casa: um varal para a secagem de roupas (Figura 84-85). 

Figura 76, Figura 77 e Figura 
78: Escada Casa Sonho, 2014. 
Fonte: acervo da autora.  
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Dona Sonho abre a porta de seu quarto, pequeno e escuro. A 

pequena janela está fechada, ela a abre e vejo a cama de casal, um 

colchão onde um dos filhos dorme e um pequeno guarda-roupa. Na 

Figura 79: Cama no hall da 
Casa Sonho. Fonte: acervo da 
autora. 

Figura 80: Quarto Casa 
Sonho. Fonte: acervo da 
autora. 

Figura 81: Pilar de espera 
Casa Sonho. Fonte: acervo da 
autora. 

Figura 82: Pilar de espera 
Casa Sonho. Fonte: acervo da 
autora. 

Figura 83: Janela para a 
paisagem com varal externo. 
Fonte: acervo da autora.   

Figura 84: Vê-se o varal na 
janela primeiro andar e a 
pequena báscula da cozinha 
no térreo. Fonte: acervo da 
autora. 
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segunda porta, o quarto da filha que tem uma cama de solteiro e um 

guarda-roupa, com um pequeno espaço para abrir as portas (Figura 

81). Noto a escuridão, que me faz pedir para acender a luz para tirar 

uma foto, pois não há janela ou qualquer abertura que possa 

iluminar e ventila-lo. Ali, as paredes do quarto estão no limite do 

terreno, e as casas vizinhas também possuem dois pavimentos até o 

limite do terreno: a Casa Frida e a Casa Menina. Como nas casas 

anteriores, a cobertura é com telhas de fibrocimento em conjunto 

com um pé direito baixo, um arranjo que não contribui para o 

conforto térmico. Houve melhorias de habitabiliadde na Casa Sonho, 

já que a área construída dobrou com a construção do segundo 

pavimento, passando para cerca de 39m². Agora, com dois quartos 

tem-se uma melhoria em termos de privacidade, mas ainda falta mais 

um quarto e a área de serviço.  

Pergunto sobre o que ainda precisa melhorar, e ela afirma do desejo 

de ampliar em mais um pavimento, fazendo mais um quarto e um 

terraço com área de serviço, mas reclama da orientação por parte da 

equipe técnica do Programa Viver Melhor que ainda está lá: “O meu 

sonho é fazer mais um quarto para meu filho, e um terraço para 

secar as roupas, mas o pessoal da CONDER disse para esperar a 

assistência técnica”. Não sei se eles ainda estão esperando a 

assistência técnica, espero que não! 

 

Atravessamentos da proposta da ATHIS  

Eles buscam o “sonho” e há uma melhoria da habitabilidade com a 

verticalização da casa, com mais uma laje, e conseguem resolver com 

uma escada, não “ideal” conforme a norma existente, no entanto,  

sem a articulação com o vizinho como foi elaborado pela equipe do 

EPAE. Eles buscam ampliar a quantidade de quartos com áreas bem 

pequenas e que tragam a privacidade para os moradores, ao 

contrário da asssitência que propõe quartos com áreas variando de 
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9m² a 11m², mas desconsidera a necessidade da privacidade entre os 

três filhos, propondo apenas um quarto para os três. (Figura 86) 

 

Figura 85: Processo de consolidação da volumetria da Casa Sonho. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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2.2.4Casa Menina89  

Uma casa boa e confortável é aquela que tem espaço e 
é bem ventilada. A frente de uma casa bonita deve ter 
uma sacada. Uma casa bonita por dentro deve ser bem 
dividida e com bom espaço. A casa dos meus sonhos é 
uma casa rebocada e pintada. (informação verbal90)  

Fala do morador da Casa Menina, 2006 

 

Em 2006... 

A Casa Menina tem vizinhança com a Casa Sonho (B5), apresentada 

previamente, pelo seu lado direito e, à esquerda, tem-se uma viela. A 

casa tinha como arranjo familiar o casal e seus dois filhos pequenos. 

Em 2006, o marido trabalhava com esquadrias de alumínio e a 

mulher, como faxineira. De acordo com o cadastro, a casa possuía um 

pavimento térreo de área igual à 14,48m² e um pavimento superior 

de área 15,62m², prolongado frontalmente, totalizando uma área 

total construída de 30,10m² e resultando em, aproximadamente, 

7,50m² por pessoa. A residência ocupa 100% do terreno, não 

apresentando nenhum afastamento lateral e de fundos, tendo, 

assim, somente possibilidade de ventilação pela fachada frontal. No 

térreo, havia uma pequena sala e cozinha conjugadas e um banheiro 

abaixo da escada. No pavimento superior, dois pequenos quartos: 

um de casal com 7,06m² de área com janela, e outro sem abertura, 

onde dormem os filhos, com 4,27m² de área (Figura 87).  

                                                           
89 O cadastro da Casa Menina foi feito no dia 11 de agosto de 2006 e a 
apresentação da proposta no dia 21 de novembro. 
90 Informação verbal 
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Figura 86: Cadastro da Casa Menina em 2006.  
Fonte: adaptado arquivo EPAE, 2006. 

Vê-se, a seguir, a estreita fachada da residência (Figura 88), com 

porta de entrada e duas janelas, uma para sala, no térreo, e a 

segunda para o quarto do casal, no 1º pavimento. Parcela da 

elevação frontal é revestida em cerâmica, correspondente ao setor 

térreo, enquanto o restante permanece sem revestimentos. Nota-se 

também que a telha de cobertura se projeta frontalmente, criando 

um pequeno beiral, bem como o 1º pavimento, que se expande em 

alguns centímetros, como pode ser percebido no sombreamento que 

a laje de piso deste andar gera na fachada. 
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O formulário da pesquisa, realizada em 2006, revela várias etapas de 

obra na casa, considerando os acabamentos no interior, tendo parte 

em alvenaria sem reboco, parte com reboco sem pintura e outra com 

pintura. O piso, no térreo, é revestido com cerâmica, enquanto nos 

quartos segue no contrapiso. O banheiro não possuía lavatório e 

ainda não tinha revestimento cerâmico.  

As “condições de habitabilidade” avaliados pela “sensação do 

morador” eram: na sala, na cozinha, no banheiro e no quarto dos 

filhos consideradas “escura e quente”. A umidade estava presente 

em todos os cômodos, e a ventilação era considerada “ruim” no 

quarto dos filhos e no banheiro. Essas condições refletem a ausência 

de janelas nesses compartimentos, somente o quarto do casal tinha 

uma boa ventilação e iluminação. A cozinha integrada com a sala por 

uma pequena bancada ajuda à habitabilidade, mesmo que o 

ambiente ainda não tenha acabamento cerâmico. (Figura 89-91)   

Figura 87: Fachada principal da Casa 
Menina, em 2006. 

Fonte: EPAE.A, 2006. 
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A escada existente em 2006, em concreto e ainda sem revestimento, 

é bastante íngreme, como se pode perceber no corte aproximado 

(Figura 92).  

 

Figura 91: Corte aproximado escada, levantamento em 2006.  
Fonte: EPAE, adaptado pela autora. 

Na “avaliação da habitabilidade” referente aos termos de “problemas 

visíveis” na residência, indicam-se: infiltração, esfarelamento do 

revestimento, problemas de estrutura, ventilação e iluminação ruins, 

unidade sanitária precária, instalação elétrica inadequada, alta 

densidade ocupacional. Na época, perguntados o que gostavam da 

casa, não souberam responder. O “programa solicitado” para a 

Figura 90:Cozinha e sala  
Fonte: EPAE, 2006. 
 
 

Figura 90: Vista de um dos quartos. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 

Figura 90: A escada em 2006, em 
concreto e ainda sem 
revistimento, bem como a 
parede em alvenaria.  
Fonte: EPAE, 2006. 
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assistência técnica: “mais um quarto, reformar o banheiro e rebocar 

a casa por dentro”. Isso reflete o depoimento inicial dado pelo 

morador ao ser perguntado “Como seria uma casa boa e dos 

sonhos”.  

Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

 

Figura 92: Maquete física da Casa Menina e Casa Sonho – à direita, tem-se a 
situação preexistente; à esquerda a representação da proposta do EPAE,  
adensamento para as casas B5 (Casa Sonho) e B11 (Casa Menina).  
Fonte: EPAE, 2006. 

A proposta se apropria de duas unidades: a B5, Casa Sonho, e a B11, 

Casa Menina (Figura 93). Lembro-me das discussões para a solução 

desse dois projetos dentro da equipe na época. Hoje, pra mim, se 

torna emblemático: tínhamos a preocupação de seguir os parâmetros 

da legislação, e um dos dispositivos era a escada, ela deveria seguir a 

norma, a NBR 6492/94 – de Acessibilidade91. A escada deveria 

tmabém seguir os parâmetros do Código de Obras de Salvador92. No 

entanto, começamos a nos deparar com um grande problema, pois 

as dimensões dos terrenos eram exíguos, a Casa Sonho - B5 com 

                                                           
91 NBR 6492/1994 - Representação de projetos de arquitetura (ABNT). 
92 Lei nº 9.281/2017 – CÓDIGO DE OBRAS – Institui normas relativas à execução de 
obras e serviços do Município do Salvador. 



 184 I 
 

19,56m² e a Casa Menina - B11, com 14,48m². Ao calcularmos o 

desenvolvimento da escada seguindo a norma, este ocupava quase 

toda a área útil do andar. A solução proposta para este caso foi 

resultado dessa “fé cega” a norma, à lei. Nós propusemos fazer uma 

“escada ideal” e nos valemos de um desenho inusitado, penso eu 

hoje. As casas B5 e B11 se desenvolviam alternadamente num 

terreno e no outro, assim fizemos uma proposta coletiva, unindo 

duas famílias vizinhas e respectivamente os seus terrenos (Figura 94). 

 

Figura 93: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE, 2006. 

A escada de uma casa ocupava o espaço da outra casa, e vice-versa, 

para que o desenvolvimento da escada acontecesse. Com esta 

solução, propusemos um adensamento com térreo e mais três 

pavimentos, sendo: o térreo com cozinha e sala, o primeiro 
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pavimento com um quarto e banheiro, o segundo mais um quarto e o 

último pavimento sendo um terraço, para a área de serviço, com isso 

chegando a uma área aproximada de 82,00m². 

Podemos ver que os quartos ficaram com áreas de 8,49m² e de 

11,33m², pois demos prioridade a dimensão destes, no entanto nos 

esquecemos da privacidade. Vemos na maquete física a simulação do 

adensamento, seguindo a essência da autoconstrução (Figura 93). 

Em 2014... 

Naquela mesma tarde de 2014, depois de estar na Casa Sonho vou 

até a Casa Menina, afinal é do lado, vizinhas de parede, mas a casa 

está fechada, ninguém em casa. Somente em outubro de 2015, volto 

ao Costa Azul93. Num pequeno largo, que parece ser devido à 

demolição de uma casa, encontro-me com a moradora da Casa 

Menina sentada na porta da casa, fazendo unha e conversando com 

uma jovem (Figura 95-97). Apresento-me e a conversa acontece ali 

mesmo, antes de entrarmos na casa.  

     

 

 

                                                           
93 A conversa aconteceu no dia 26 de outubro de 2015, era uma terça-feira. 

Figura 95: Casa Menina em 
outubro de 2015, as moradoras na 
porta de casa. 
Fonte: acervo da autora. 

 

Figura 96: Casa Menina fechada em 
setembro de 2014. 
Fonte: acervo da autora. 

Figura 94: Casa Menina fechada em 
setembro de 2014. 
Fonte: acervo da autora. 
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A dona da casa trabalha como doméstica e o marido continua no 

ramo de esquadrias como em 2006, e não estava em casa por esse 

motivo. Confirmo sobre quem mora na casa, ela diz o casal, os dois 

filhos e agora a sobrinha dela, a que está com ela fazendo unha: 

“Veio para ficar com as crianças!” para ela poder voltar a trabalhar. 

Converso com ela buscando histórias da casa e da construção (Figura 

98), segundo a moradora: “Todos os serviços foram contratados, 

menos os de esquadrias”, já que o marido trabalha com isso, mas não 

soube informar em que época aconteceram as obras. 

 

 

 

 

Observo que a Casa Menina não teve ampliação de área construída, 

como as casas Sonho e Frida, no entanto foram realizadas algumas 

melhorias internas de acabamento e revestimentos (Figura 99). A 

fachada que tinha revestimento somente no térreo, em 2006, agora 

está completamente revestida. 

 

 

 

 

Figura 97: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Menina. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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A cozinha, que já era conjugada com a pequena sala por uma mureta, 

agora está com os pisos mudados, com uma cerâmica clara que ajuda 

no ambiente, que antes era escura. Os serviços foram feitos por um 

pedreiro há pouco tempo, diz a moradora. A integração dos 

ambientes é um tipo de solução interessante, uma vez que permite a 

ventilação e a iluminação com maior facilidade. A cozinha, mesmo 

pequena, está organizada: geladeira ao fundo, pia no meio e fogão, o 

microondas está instalado em um suporte acima, transparecendo um 

cuidado com aquele pequeno espaço (Figura 100-101). A mureta que 

já existia em 2006, foi melhorada com revestimento e com uma peça 

de granito. As paredes estão agora rebocadas e pintadas de amarelo 

e ainda, parte destas, recebem um “acabamento especial”: uma 

cerâmica imitando madeira cria um painel para colocar a televição 

LED de 40’ e o aparelho de som (Figura 103). Apesar de organizada a 

moradora reclama pois “não dá para colocar uma mesa de jantar”. 

Quase abaixo da escada vejo uma pequena mesinha com o 

computador, onde as crianças se divertem com filmes e jogos.  

Uma espacialização que acontece na Casa Sonho, se repete aqui: o 

banheiro utilizando o espaço embaixo da escada e se abrindo para a 

cozinha. Peço para entrar e ela abre a porta e me surpreendo! A 

Figura 98: Atualização do cadastro Casa Menina, em 2014. 
Fonte: EPAE, adaptado pela autora. 
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sensação era de estar em outra casa: mesmo não tendo iluminação 

direta para o exterior, mas com uma lâmpada com grande 

luminosidade, somada a cerâmica clara produz um ambiente 

totalmente diferente (Figura 104-105). Todo revestido em cerâmica, 

equipado com todas as peças sanitárias e com um belo box em 

blindex, serviço do próprio dono da casa, afinal é a especialidade 

dele. Apenas falta o forro, onde podemos ver ainda a laje pré-

moldada com chapisco. Mesmo todo reformado, a moradora reclama 

do tamanho do banheiro “é pequeno”, pois tem apenas 1,73m² de 

área útil. Do lado do banheiro, num pequeno “nicho” um tanquinho, 

ainda a ser instalado, para facilitar a lavagem da roupa.   
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Continuando a conhecer a casa, subimos a escada (Figura 106-109). 

Só de olhar percebo a característica da escada da Casa Frida, parece a 

“escada rapel”. Segundo a moradora, foi feita por um pedreiro na 

época, mas recebeu críticas do último que esteve lá para revesti-la 

“Mal feita!”. Com apenas 11 degraus para um pé direito de 2,63 

metros na sala mais 10 cm de laje, totalizando uma altura de 2,73 

metros. Os pisos variam de 0,17 m a 0,14 metros. Os espelhos de 

0,22 m, 0,26 até a 0,31 m de altura. Sinto dificuldade em subir. O que 

me chamou também a atenção foi a solução do 1º degrau que é um 

Figura 99: Vista da cozinha.  
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 100: A cozinha 
conjugada com a pequena 
sala. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 101: Um tanquinho 
guardado num resto de 
espaço entre o banheiro e a 
parede da cozinha. Pergunto 
se lava roupa ali, ela diz que 
não, utiliza a magueira e 
baldes no espaço em frente à 
casa, ao ar livre. Um espaço 
“perdido”. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 102: As paredes estão 
agora rebocadas e pintadas- 
de amarelo e ainda um 
“acabamento especial” uma 
cerâmica imitando madeira 
cria um painel para  colocar a 
televição LED de 40’ e o som.  
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 103: Banheiro Casa 
Menina. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 104: contraste do 
blindex do box e o teto do 
banheiro ainda sem 
acabamento. 
Fonte: acervo da autora. 
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“intermezzo” entre “patamar e piso”, com uma dimensão diversa e 

maior que a dos outros pisos, permite o acesso “lateral” da escada, já 

que não há espaço útil para tal , este mede na maior profundiadde  

0,34 metros. 

                      

   

Chegamos a um pequeno hall: o primeiro quarto, que não tem porta, 

é o quarto das crianças (Figura 110). Antes não havia ventilação nem 

iluminação, agora abriram uma pequena basculante para o terreno 

do vizinho, que proporciona um pouco de ventilação e iluminação, 

apesar de ser pouco (Figura 111). Os dois filhos e a prima dormem 

numa cama de casal embrenhada na “largura” do quarto, não há 

espaço para guarda-roupa, e prateleiras fazem a função. Sugiro à 

moradora aumentar a janela para melhorar a ventilação, mas ela não 

se mostra preocupada com isto, e diz ser sua maior preocupação o 

crescimento do filho: “Quero mais um quarto só para as meninas”. Só 

Figura 105: A Menina e o  
primeiro degrau “ patamar e 
piso”.  
Fonte: acervo da autora. 
Figura 106: Íngreme, a 
moradora reclama da escda 
pois causa - desconforto na 
subida.   
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 107: Conforme 
cadastro de 2006 e minha 
experiência os pisos revelam 
dimensões exíguas de até  
0,14 metros.  
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 108: A escada agora 
revestida em cerâmica 
branca, lisa , e ainda sem 
corrimão. Obra realizada em 
2015.  
Fonte: acervo da autora. 
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não diz como conseguirá e não fala de planos para fazer mais uma 

laje, diferente da Casa Sonho. 

   

  

   

À frente, o quarto do casal um pouco maior, mas mesmo assim não 

tem espaço para um guarda-roupa (Figura 112). Ali uma janela aberta 

para a “rua” permite uma boa ventilação e iluminação, com sol da 

manhã e vento nordeste, além da vista do mar (Figura 115). Na 

janela, como na Casa Sonho, um varal pendurado para a secagem de 

roupa, aqui também não tem uma área de serviço (Figura 113-114). 

Diz a moradora: “lavo roupa do lado de fora, com mangueira e 

baldes” no pequeno largo à frente de sua casa. Neste quarto as 

paredes ainda estão sem reboco e revestimentos, contrasta com o 

Figura 109: A cama de casal 
para as crianças, prateleiras 
para as roupas e uma TV no 
quarto. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 110: Uma pequena 
abertura  no quarto das 
crianças. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 111: No pequeno 
quarto do casal não  cabe um 
guarda-roupa. 
Fonte: acervo da autora. 

 
Figura 112: Fachada da Casa 
Menina com varal externo na 
janela do 1º pavimento. 
Fonte: acervo da autora. 

 
Figura 113: Pequeno varal 
para secagem de roupa. 
Fonte: acervo da autora. 
 
Figura 114: Uma pequena 
vista para o mar da janela do 
1º pavimento. 
Fonte: acervo da autora. 
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acabamento já realizado no andar térreo da casa. Novamente a 

cobertura em fibrocimento complica o conforto térmico.  

Atravessamentos da proposta da ATHIS  

Na Casa Menina, não ouve aproveitamento da proposta de 

ampliação realizada em 2006, como visto anteriormente na proposta 

da Casa Sonho. No entanto, considerando o “programa solicitado” 

em 2006 à assistência técnica – “mais um quarto, reformar o 

banheiro e rebocar a casa por dentro” – percebe-se que parte foi 

realizado pelos moradores sem a participação do Programa Viver 

Melhor e sem a assistência técnica, como a melhoria do banheiro, o 

revestimento em parte da casa, e a ventilação de um dos quartos. 

(Figura 116). 

 

Figura 115: Processo de consolidação da volumetria da Casa Menina. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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2.2.5Casa Anjo94 

Tudo no lugar, tudo em cima, tudo dividido: cozinha, 
banheiro e um 1º andar. Uma casa com jardim e 
branca. Móveis novos, rebocada e pintada. Quanto 
mais espaço melhor, telhado aparente (informação 
verbal95). 

Fala da moradora da casa, 2006. 
 

Em 2006... 

A Casa Anjo tinha como arranjo familiar o casal e seus dois filhos. Em 

2006, durante a primeira visita, a residência era composta por um 

cômodo único em alvenaria com área aproximada de 38m², 

conforme cadastro do EPAE (Figura 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internamente, os cômodos, em sua maioria, eram divididos por 

tecidos, conformando dois quartos, uma sala e uma cozinha, com 

exceção da divisória entre sala-cozinha que era em madeira. O 

                                                           
94 O cadastro da Casa Anjo aconteceu no dia 4 de outubro de 2006 e a proposta foi 
apresentada no dia 23 de novembro do mesmo ano. 
95 Informação verbal  

Figura 116: Cadastro da Casa Anjo em 2006.  
Fonte: EPAE, adaptado pela autora, 2019. 
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banheiro, localizado frontalmente, era em alvenaria e tinha o acesso 

pela pequena varanda frontal, uma espécie de hall de entrada 

fechado por grades (Figura 118), que correspondia a única área 

disponível para ventilação natural da residência, considerando o 

100% de taxa de ocupação do terreno. É perceptível a falta de 

acabamento nas paredes da casa, com estrutura precária – sem vigas 

e amarração das paredes, além de instalações elétricas precárias. O 

banheiro não possui lavatório, apenas parte da parede é revestida e 

apresenta instalações hidráulicas incompletas (Figura 119). A 

cobertura da residência era em telhas de fibrocimento, sem forro, 

deixando à mostra as peças em madeira de sustentação do telhado 

(Figura 122). No interior, vê-se alguns móveis, como cômoda, guarda-

roupa e cama de casal, além das ferramentas de trabalho do marido 

pedreiro (colher, escada, botas, rolo de pintura, carrinho de mão, 

entre outros), apoiadas no canto da casa (Figura 120).  

   

   

Figura 117: Entrada Casa 
Anjo, 2006.  
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 118: Banheiro em 
alvenaria. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 119: Ferramentas do 
marido. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 120: Paredes sem 
revestimento na Casa Anjo.  
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 121: Cobertura em 
fibrocimento e parede em 
alvenaria.  
Fonte: EPAE, 2006. 
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A casa se localizava no fim do beco, que continha, aproximadamente, 

10 unidades habitacionais. As parede são geminadas com a dos 

imóveis vizinhos, tendo, inclusive, uma “parede emprestada”, como 

diz a ficha preenchida pelos moradores em 2006. Na mesma ficha – 

Ficha de Atendimento e Levantamentos da pesquisa-ação – a 

moradora afirma viver na cidade há 21 anos, sendo 15 anos neste 

bairro e nesta mesma casa. No momento, ela estava casada com o 

então marido, mas os filhos já moravam no interior com a mãe.  

Ainda nos registros da ficha, a moradora aponta como “programa 

solicitado” a “divisão dos vãos”. Perguntada sobre o que mais 

gostava na casa – os “pontos positivos” – responde que é o “local” e 

a sala porque era o cômodo mais claro. Na 2ª parte da ficha 

(preenchida somente 04/10/2006), o então marido de Angelice, 

responde às perguntas: fala da fundação de radier – de bloco corrido, 

e quando perguntado se há falhas técnicas, diz “material fraco”. Nas 

“condições de habitabilidade” pela “sensação do morador”, a casa foi 

definida como “apertada”, já em relação aos cômodos, todos foram 

considerados “quentes, escuros, com umidade alta e ventilação 

ruim”. 

Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

O projeto desenvolvido pelo EPAE (Figura 125) propõe um programa 

de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, 

ampliando a Casa Anjo com a adição de mais um pavimento. A 

dificuldade encontrada nesta proposta é, justamente, a viabilidade 

123 

 

124 

Figura 122: Divisória em 
madeira entre sala-cozinha.  
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 123: Piso sem 
revestimento com partes das 
divisórias em tecido.  
Fonte: EPAE, 2006. 
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“técnico-financeira”, entendida pela dificuldade de mão-de-obra e 

também pela condição econômica da família.  

 

Figura 124: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 

 

A proposta cria um poço de ventilação ao fundo da casa, 

possibilitando uma ventilação cruzada com a pequena fachada, que 

se abre para o beco. O poço criado, que também corresponde a área 

de serviço no térreo, permite a ventilação e iluminação naturais da 

cozinha e sala. Já no pavimento superior, os dois quartos propostos, 

sendo um deles o quarto de casal com varanda, abrem-se para o 

mesmo poço de ventilação. A escada se desenvolve em U e é alocada 

logo na entrada da casa. A área total construída quase duplica com a 

adição de um segundo pavimento, no entanto, a área do térreo é 

reduzida para a proposição da área de serviço descoberta, que 

também funciona como poço de ventilação, garantindo maior 

conforto para a Casa Anjo. 

 

Em 2014... 
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Encontro-me com a moradora da Casa Anjo numa manhã de 

sábado96. Entro no beco indicado no mapa, antes de entrar me 

certifico com uns adolescentes que conversam na rua, perto da 

entrada, e eles dizem: “é lá no final”. Sim, como indicado na planta 

que tenho comigo é a casa que “fecha” o caminho, e por isso “beco” 

(Figura 126-128). Bato palma na entrada da casa, e Dona Anjo vem 

até a entrada. Apresento-me e me convida a entrar. Explico o que 

gostaria de saber sobre o processo de construção e das mudanças de 

sua casa. 

   

 

 

Diz que atualmente mora sozinha, pois separou-se do marido. 

Pergunto dos filhos e ela diz: “continuam morando com minha mãe” 

no interior do Estado. Ainda trabalhava como cozinheira na Escola 

Municipal Padre Confa, ali mesmo no bairro, e sua renda mensal era 

de menos que um salário mínimo. Gostava de morar ali: “Tenho 

muitas amizades na vizinhança”, e sobre o bairro, comenta sobre o 

Parque Costa Azul, que frequenta como lazer e que naquele 

momento estava participando de um projeto gratuito pela prefeitura 

de “ginástica no parque”, por sinal, ela estava com roupa de ginástica 

se preparando para a aula. Observo que aparentemente nada mudou 

                                                           
96 A conversa acontece dia 14 de novembro de 2015, num sábado. 

Figura 125: Dona Anjo me convida a 
entrar em sua casa. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
 

Figura 126: Entrada da Casa Anjo. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 

Figura 127: O beco e um portão de 
entrada para melhor segurança. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
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na casa, pelo o que havia visto nas fotos de 2006: panos pendurados 

fazendo a divisória dos cômodos. Sobre a construção, como já dito, 

mora lá desde 1991, e foi o marido quem construiu, mas não fala do 

processo de compra e obra (Figura 129). 

A casa apresenta-se ainda com os mesmos cômodos: sala, cozinha, 

dois quartos, banheiro e a pequena “varanda” (Figura 130). As 

paredes externas continuam sem reboco e apenas a maderite que 

divide a sala da cozinha está pintada de amarelo, como em 2006. 

Somente ali temos as duas únicas aberturas de toda casa: uma porta 

e uma janela que permitem a luz entrar. Os quartos também 

permanecem iguais: sem ventilação e iluminação, divididos por 

“cortinas de panos”, e com muitos materiais que parecem estocados.  

Figura 128: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Anjo. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Na cozinha, a situação parece ainda mais precária: paredes ainda sem 

reboco com panelas e utilidades domésticas penduradas nas 

alvenarias, sem nennhum revestimento cerâmico (Figura 133). A pia 

tem apoios provisórios. A iluminação vem apenas de uma telha 

translúcida no meio das telhas de fibrocimento que conformam a 

cobertura (Figura 134), a mesma encontrada em 2006. O banheiro 

também se mantém com a mesma precariedade, sem lavatório e 

qualquer revestimento cerâmico (Figura 138). 

Figura 129: Atualização do cadastro Casa Anjo, em 2015. 
Fonte: EPAE, adaptado pela autora. 
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A Casa Anjo apresenta-se com a maior precariedade das casas 

visitadas, no entanto, a moradora, em nossa conversa, não expressa 

nenhuma insatisfação, a não ser a espera pela ação do Estado. A 

Figura 130: Únicas aberturas 
da Casa Anjo. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
 
Figura 131: Quarto no breu. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 132: Cozinha. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 133: Cozinha, 
mostrando telha translúcida 
para iluminação. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 134: Divisória em 
madeira e cobertura em telha 
de fibrocimento. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 135: Divisórias em 
tecido.  
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 136: Quarto com 
paredes sem acabamento. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 
Figura 137: Banheiro sem 
chuveiro e lavatório e 
revestimento precário. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
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leveza com que ela fala de seu cotidiano de trabalho e de seus 

cuidados com sua saúde e sua vida me impressiona. 

 

Atravessamentos da proposta do EPAE 

Nada foi modificado na Casa Anjo, nenhuma melhoria foi realizada e 

a proposta desenvolvida pelo EPAE de nada serviu. Perguntada se 

pretendia construir ou fazer algo, ela diz que estava aguardando as 

melhorias prometidas pela Conder: “dividir os vãos, pois é dividido 

com pano” (Figura 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138: Processo de consolidação da volumetria da Casa Anjo. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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2.2.6Casa Filhos 97
 

Em 2006... 

A Casa identificada por B 32.1 de Nena e Val, um casal com seus seis 

filhos – 5 meninos e 1 menina, tinha apenas 25,16m² de área 

construída, ocupando 100% do terreno e resultando em uma 

densidade de 2,65m² por pessoa. A edificação térrea é dividida em 

dois quartos, um com 5,39m² e o outro com 5,76m², uma sala e 

cozinha conjugadas, com 8,86m² e um banheiro, de 1,26m². Os dois 

quartos não tinham qualquer ventilação ou iluminação natural, assim 

como o banheiro, havendo somente uma janela na sala, junto a porta 

de entrada, conforme se pode ver no cadastro arquitetônico (Figura 

140).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vê-se o casal sentado na sala respondendo a entrevista (Figura 142) e 

as “cortinas” de tecidos que servem como fechamento dos dois 

quartos que dão para sala. Observa-se também a cobertura em 

telhas de fibrocimento, sem forro, tendo a sustentação em madeira 

                                                           
97 O cadastro e a entrevista foram realizados em18 de agosto de 2006 e a proposta 
foi apresentada em 21 de novembro do mesmo ano. 

Figura 139: Cadastro da Casa Filhos em 2006.  
Fonte: adaptado EPAE, 2019. 
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do telhado a mostra, assim como as instalações elétricas. Vê-se a 

configuração da cozinha apenas com a pia e o fogão, ainda sem 

revestimento cerâmico (Figura 145). O exíguo banheiro apresenta 

revestimento cerâmico no piso, mas não nas paredes, e recebe a 

bacia sanitária e uma torneira baixa, porém sem pia e chuveiro 

(Figuras 147-148). Nota-se que alguns cômodos da Casa Filhos são 

rebocados e pintados, como a sala e parte da cozinha, enquanto 

outros se mantêm apenas no bloco cerâmico. (Figura 146) 

  

  

   

 

Figura 140: Fachada da Casa 
Filhos, realizando cadastro. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
 
Figura 141: Casal da Casa 
Filhos preenchendo o 
cadastro na sala. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
 
Figura 142: Sala Casa Filhos 
com cortinas que servem de 
portas para os quartos. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
 
Figura 143: Única janela da 
casa que ilumina a pequena 
sala conjugada com a cozinha 
. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
 
Figura 144: Cozinha Casa 
Filhos. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 

 
Figura 145: Paredes sem 
revestimento. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
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Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

O programa solicitado pelo casal era de 3 quartos, sala, cozinha e 

banheiro. A proposta desenvolvida pelo EPAE verticaliza a edificação, 

propondo mais dois pavimentos, alocando, no térreo, a sala, a 

cozinha e a área de serviço; no 1º pavimento, dois quartos e um 

banheiro; e no 2º pavimento mais um quarto (Figura 149). Adiciona-

se, ao perímetro da edificação inicial, uma pequena área 

correspondente àquela de serviço, que funciona também como duto 

de ventilação para os pavimentos superiores, tendo a cozinha, 

banheiro e quarto abertos para este. Propõe-se, também, a mudança 

do acesso da Casa Filhos, que passa a ser realizada lateralmente, pelo 

terreno B31.1, propondo um recorte do terreno vizinho. 

Figura 146: Banheiro Casa 
Filhos. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 

 
Figura 147: Banheiro Casa 
Filhos. 
Fonte: acervo EPAE, 2006. 
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Figura 148: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 
 

A proposta eleva para pouco mais de 60m² a área construída da 

edificação, mais que dobrando a área inicial, chegando a quase 8m² 

por pessoa. Há uma significativa melhoria da área na Casa Filhos, 

porém, ainda assim, não alcança o mínimo recomendado de 10m² 

por pessoa.  

Em 2014... 

A conversa98 com os moradores da Casa Filhos aconteceu na mesma 

tarde que visitei a Casa Menina. Lembro-me de ter saído de Paraíso 

                                                           

98 Conversa na tarde do dia 12/11/2015.  
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Azul 1 e seguir em direção à Recanto Feliz. Vou andando e seguindo 

minhas lembranças, pois o escritório do EPAE ficava num dos 

sobrados novos entre as três localidades. Passo pela Escola Municipal 

Padre Confa e um Posto de Saúde, que não me lembro existir em 

2006. Vou pela rua que é a principal da comunidade, e que tem uma 

grande movimentação de veículos e moradores, sinto-me  segura por 

isso. Vejo um barzinho aberto e algumas pessoas conversando, paro 

e peço informação. Apresento-me e falo do meu interesse em 

encontrar tais e tais moradores. Um deles que estava sentado numa 

mesa tomando cerveja, se identifica como morador da casa cadastro 

B 32-1 – Casa Filhos. Ali mesmo inicio a conversa com o morador 

sobre as mudanças acontecidas em sua casa, mas a conversa não 

dura muito, afinal ele estava tomando uma cervejinha. Diz ter 48 

anos, e que veio do interior de Sergipe para a capital baiana, há 30 

anos, chegou em 1985, tinha apenas 18 anos quando comprou o 

terreno onde construiu sua casa. Mora com sua esposa, de 44 anos, e 

seus seis filhos, ou melhor, o mais velho de 25 anos atualmente não 

mora mais com os pais. Todos os outros com idade de 23, 21, 18, 17 

e 14 anos de idade, como ele mesmo afirma com certo orgulho: “Os 

meninos somente são estudantes e estagiários”. Relata: "Era um 

terrenozinho e fiz barraquinho. Era de madeira, maderite, comprei 

uns broquinhos (sic)” e depois de um tempo fez em alvenaria os dois 

quartos, sala, cozinha e banheiro, mas não soube dizer da época em 

que construiu em alvenaria, e é essa configuração da casa que a 

equipe do EPAE cadastra em 2006, com ocupação total do terreno de 

25,16m². (Figura 150). 
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Pergunto porque não melhorou a casa despois desse tempo todo, ele 

diz “espero pelo projeto da Conder, e também pela falta de dinheiro, 

a renda é só minha, e da minha esposa, que trabalha como faxineira 

nos dias de quinta e sexta”. Segundo ele, ganhavam 

aproximadamente de R$1.500 a R$1.700 reais por mês (em 2015 o 

SM era de R$788,00). Pergunto sobre essa espera e ele fala: “Eu 

sempre acreditando, sempre acreditei” em relação à melhoria de sua 

casa, prometida pelo Projeto desde 2006: “A comunidade está 

melhorando, mas o beco não entrou”, referindo-se ao beco em que 

mora e sobre as melhorias de drenagem e calçamento. Diz: “Essa 

coisa de urbanização eu estou enxergando de 12 anos pra cá, que tá 

beleza!”. Gosta do bairro pois “tem saneamento básico, está faltando 

uma pracinha para crianças para ficar à vontade” (...) tem escolinha, 

tem um posto”. Afirma mais uma vez a esperança na urbanização e 

no projeto do governo: “Deixar as coisas tudo bonitinho, limpo. e a 

gente tá esperando, a gente tem esperança”. Pergunto então sobre 

sua casa, que até então não havia visitado, pois estamos ainda no 

bar: “Tô esperando a questão da renda, (pois é) um pouco difícil de 

morar com seis filhos na casa. Se eu fosse construir hoje, eu queria 

fazer um quarto pra eu e minha esposa, de um lado é vizinho, do lado 

Figura 149: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Filhos. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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vizinho, do lado vizinho” referindo-se à ocupação total do terreno, 

sem nenhum afastamento: “Batia uma laje, a primeira, a segunda: 

embaixo sala, cozinha, banheiro, dois quartos, dois quartos”. 

Pergunto se a casa tem estrutura para esses andares, ele diz: “não fiz 

estrutura nenhuma, sem fundaçao”. Fala de ter ampliado a casa 

depois de 2006, referindo-se ao aluguel da Casa B-31 e B 31-1 que 

era de uma mesma pessoa acrecentanro mais 20,00m² à sua casa: 

“Um quartinho do menino que aluguei, filho do vizinho”. Ele se refere 

ao aluguel da Casa B-31. (Figuras 151-152). 

   

 

 

 

 

Digo que gostaria de conhecer a casa e ele me orienta ir até lá, pois 

seu filho mais novo e a esposa estão em casa. Me despeço, e ele fica 

lá, tomando sua cerveja e eu sigo em direção ao beco, que também é 

o da Casa Anjo e o da Casa Ampla, que conhecerei depois. (Figuras 

154-155). 

 

Figura 150: Identificação dos 
cadastros pelo EPAE.A com B. 32.1- 
Casa Filhos, a B.31- 9,81 m2  e a 
B31-1 com 10,04  m2.  
Fonte: EPAE, 2006. 

Figura 152: Valdemir/ Nena agregam à 
sua casa as áreas das casas 
remanescentes B 31 e B31-1. 
Fonte: elaborado pela autora a partir 
das plantas do EPAE, 2015. 

Figura 151: Croquis da casa, que hoje 
abriga o casal e 6 filhos (um deles não 
mora mais com os pais), que passa de  
25,16 m2 para 45,01 m2. 
Fonte: elaborado pela autora a partir 
das plantas do EPAE, 2015. 
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Quando chego lá percebo alguma diferença do cadastro e das fotos 

que tenho de 2006, a entrada está diferente, agora um portão de 

madeira azul é a entrada da casa (Figuras 156-157). 

  

 

 

 

 

Chamo ao portão e quem vem me receber é o filho mais novo que 

está em casa com a mãe. A moradora, que é dona da casa e também 

faz algumas faxinas, tem quase a mesma fala que havia acabado de 

Figura 153: A entrada do 
beco à esquerda e à direita, a 
Casa B-31 em 2006,  agora 
alugada – a porta foi fechada 
e virou janela.  
Fonte: EPAE, 2006 
 

Figura 154: Já em 2011, a 
entrada do beco pela rua 
principal de Recanto Feliz. A 
“casa” na entrada, à direita, é 
o “quartinho alugado”. 
Fonte: Street view – 
GoogleMaps, dez 2011. 
Acesso: nov. 2015. 

154 

 

155 

5 

 

Figura 155: A entrada agora é por esse portão de 
madeira, que é a área de serviço. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 

Figura 156: Vê-se a fachada 
pintada de rosa com uma 
janela abrindo-se para o 
beco. A porta de entrada foi 
fechada e virou um quarto. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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ouvir de seu marido: “a gente sempre esteve esperando reforma, 

reforma e até hoje nada!”. Lembra da proposta do EPAE que era 

fazer três andares com três quartos: “Porque estava esperando 

crescer pra cima, são três quartos, são cinco meninos e uma menina”, 

referindo-se aos tantos filhos. Ao falar sobre o bairro, ela diz que 

gosta: “Tem tudo! E também é perto do trabalho, eu vou e volto a 

pé”. Sobre o lazer, ela é enfática: “Vou a igreja e volto”. Pergunto se 

houve alguma melhoria da casa depois de  2006 e ela diz: “Ele pagou 

para fazer o piso da sala e dos quartos, agora tem cerâmica”, mas 

reclama do telhado: “Olha para esse telhado, é muito quente!”. 

Refere-se à cobertura de telha de fibrocimento que contribui para o 

desconforto térmico. Peço para conhecer a casa, pois estamos 

conversando logo na entrada, que agora é realizada pela área de 

serviço.  Ela fala para o filho mais novo pra me acompanhar, já que 

havia acabado de chegar da faxina, estava cansada. (Figura 158). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, tem uma porta que se abre para a sala, onde antes era 

um quarto, tem-se uma televisão, um som e uma mesa com quatro 

Figura 157: Atualização do cadastro Casa Filhos em 2014. 
Fonte: adaptado EPAE, 2015. 
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cadeiras que serve também para a cozinha que é conjugada, 

separada apenas por uma pequena bancada (Figura 159-160). Aqui, 

nem a cozinha e nem a sala têm janelas, apenas uma telha 

translúcida acima da geladeira ilumina o espaço naturalmente (Figura 

163). Dali, tem-se duas portas: a primeira do quarto da filha, de 21 

anos, que tem o quarto só para ela na antiga sala e entrada da casa, 

tendo, assim, o privilégio de ter uma janela; já a segunda dá para o 

quarto do casal, também sem ventilação e iluminação. (Figura 160). 

  

   

    

 

Figura 158: A cozinha  com 
pequena bancada. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 159: A sala agora com 
piso cerâmico e paredes s 
pintadas . Vê-se a porta do 
quarto da filha que tem 
janela, onde era a antiga sala.  
Fonte: acervo da autora, 
2015. 

 
Figura 160: O piso cerâmico 
novo. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 

 
Figura 161: O quarto do 
casal, sem nenhuma  
abewrtura.  
Fonte: acervo da autora, 
2015. 

 
Figura 162: Na cobertura da 
sala, telhas trnslúcidas 
permitem a iluminação. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 

 
Figura 163: Área de serviço. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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Voltando à area de serviço, observo melhor e vejo uma máquina de 

lavar e um tanque, é o espaço mais arejado da casa (Figura 165). Ali, 

vejo duas portas, uma corresponde ao banheiro, cômodo com 

perímetro triangular sem ventilação e iluminação diretas, composto 

apenas por um chuveiro e uma bacia sanitária, sem lavatório. A outra 

porta corresponde ao “quartinho alugado” onde dormem os outros 

quatro filhos homens. Entro e vejo três camas e um pequeno quarda-

roupa. Um dos filhos dorme no colchão entre as camas. A antiga 

porta do cômodo que dava acesso à rua foi fechada e agora é uma 

janela, mas fica geralmente fechada pois se abre diretamente para a 

rua principal, sem privacidade. (Figura 167); 

    

 

Volto à área de serviço, onde a moradora ainda está sentada, diz 

ainda ter esperança que o projeto chegue e possa, então, fazer os 

três andares, como o esperançoso marido. A moradora não parece 

muito satisfeita com sua casa e a conversa não se prolonga, assim, 

despeço-me! 

Figura 164: Maquina de lavar 
e um tanque que parece 
servir de lavatório também. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 165: O banheiro com 
revestimento cerâmico, mas 
sem um lavatório.s 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 166: O quarto que foi 
alugado, tem três camas para 
os filhos homens. A antiga 
porta foi fechada e virou 
janela, que está coberta, pois 
dá para a rua. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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Atravessamentos da proposta da ATHIS  

A proposta de verticalizar ainda é um sonho para o casal da Casa 

Filhos, no entanto, sem as condições econômicas necessárias não foi 

possível realizar a proposta solicitada e desenvolvida pela assistência 

técnica. No entanto, foram os mais enfáticos em dizer o que fariam: 

“Bateria uma laje e depois outra e fazia três quartos”, refletindo o 

atravessamento da proposta desenvolvida em 2006. (Figura 168). 

 

Figura 167: Processo de consolidação da volumetria na Casa Filhos. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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2.2.7Casa Ampla99
 

Uma casa boa e confortável é uma casa espaçosa [...] 
uma casa bonita por dentro: espaçoca e ventilada. Casa 
de seus sonhos: doi quartos e cozinha, sala, banheiro 
[...] (informação verbal100) 

Fala da moradora Ana Paula, 2006.  

Em 2006... 

A casa ocupava um terrreno pequeno de pouco mais de 10m², 

totalizando, aproximadamente, 27m², considerando os dois 

pavimentos existentes. Estes recebem a sala, a cozinha e o banheiro 

no térreo e um quarto no 1º pavimento (Figura 169). No térreo, a 

cozinha, alocada logo na entrada da residência, divide o espaço com 

a sala e a escada em madeira (Figura 170-173). Têm-se, abaixo da 

escada, o banheiro fechado com uma cortina, que se apresenta sem 

lavatório, sem revestimento e com parte das paredes rebocada 

(Figura 178). No pavimento superior, encontra-se o único quarto da 

casa com apenas 1,85m de largura, tendo a cama “encaixada” no 

espaço exíguo, sem lugar para um guarda-roupa, devido a subdivisão 

do ambiente, criando um corredor. (Figura 176).  

                                                           
99 A entrevista e o cadastro da Casa Ampla foram realizados no dia 10 de agosto de 
2006, e a apresentação do projeto foi no dia 23 de novembro de 2006. 
100 Informação verbal 
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Figura 168: Cadastro da Casa Ampla em 2006.  
Fonte: adaptado EPAE, 2019. 

170 171 

172 173 

Figura 169: Entrada da Casa 
Ampla. 
Acervo: EPAE, 2006. 
 
Figura 170: 1º pavimento, 
mostrando balanço da Casa 
Ampla. Vê-se a irregularidade 
do balanço, num trecho 3 
lajotões e no outro 4. 
Acervo: EPAE, 2006. 

 
Figura 171: Cozinha. 
Acervo: EPAE, 2006. 

 
Figura 172: Porta de entrada 
na Casa Ampla. 
Acervo: EPAE, 2006. 
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O entorno visto pela janela do 1º pavimento se mostra ainda com 

pouca densidade, apresentando edificações vizinhas de apenas 1 ou 

2 pavimentos (Figura 184). Vê-se, também, na fachada frontal da 

Casa Ampla, o “clássico” balanço de longarina pré-moldada 

avançando sobre o espaço público que já é exíguo, no caso um beco 

(Figura 182). A cobertura mantém o padrão observado nas casas 

anteriores, sendo em telhas de fibrocimento, afetando o conforto 

térmico da edificação (Figura 181). A medição da temperatura no 

quarto, por exemplo, era de 31 graus às 15:45 horas.  

Ao ser questionado sobre o que gostava na casa somente “a 

localização” foi citada. Sobre os principais problemas: “esgoto que 

passa pela porta, infiltração, umidade, falta de ventilação e 

iluminação. Perguntada no questionário “Sua casa é: apertada e 

barulhenta”. Reclama da pouca ventilação nos cômodos: sala e 

quarto, mas não da iluminação. Somente o banheiro é escuro, pois 

não tem nehuma abertura para o exterior. 

174 175 176 

177 178 

Figura 173: Sala Casa Ampla. 
Acervo: EPAE, 2006. 

 
Figura 174: Escada em 
madeira. 
Acervo: EPAE, 2006. 

 
Figura 175: Paredes em 
alvenaria sem revestimento 
no 1º pavimento. 
Acervo: EPAE, 2006. 

 
Figura 176: Revestimento do 
piso do banheiro. 
Acervo: EPAE, 2006. 
 
Figura 177: Banheiro com 
paredes sem revestimento. 
Acervo: EPAE, 2006. 
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Figura 178: Interior 1º 
pavimento da Casa Ampla. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 179: Interior 1º 
pavimento da Casa Ampla. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 180: A vigota no vão 
de passagem substituída por 
uma ripa de madeira, 
flambando. Vê-se a cobertura 
em telhas de fibrocimento. 
Fonte: EPAE, 2006. 

 
Figura 181: Viga externa no 
balanço frontal da residência. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 182: Janela do 1º 
pavimento. 
Fonte: EPAE, 2006. 

 
Figura 183: O entorno visto 
da janela do 1º pavimento.  
Fonte: EPAE, 2006. 
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 Considerações sobre a proposta de projeto do EPAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 184: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 

 

No programa solicitado pela família da Casa Ampla, aponta-se a 

necessidade de “mais um quarto e separar a cozinha da sala”, porém 

considerava que “não tem mais área para ampliação”. A proposta se 

apropria, portanto, de parte da área da então Casa C-02, assim, 

aumenta-se consideralvelmente a área disponível para ocupação. A 

proposta (Figura 185) apresenta, no térreo, uma sala e uma cozinha 

separadas e propõe a ampliação para mais dois pavimentos, sendo o 

primeiro com um quarto e um banheiro e o segundo com um quarto 

de casal e um terraço/área de serviço. Amplia-se, assim, 

consideravelmente a área construída da Casa Ampla, antes cerca de 

27m² e, agora, pouco mais de 56m². 

Em 2014... 

Converso com a moradora da Casa Ampla logo depois da visita101 à 

Casa Anjo, elas são vizinhas não só de “paredes”, mas daquelas de 

                                                           
101 Conversa na manhã do dia 14/11/2015.  
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socorrer na falta do açúcar. Lembro-me da Casa Ampla no beco 

estreito, com dois pavimentos e um pequeno balanço que avança 

sobre a área pública. Chamo à porta que está aberta, pois tem um 

portão de grade que protege a entrada, a moradora vem à porta e 

me apresento. Convida-me a entrar e a sentar na pequena sala, que 

tem uma mesa com cadeiras e uma televisão que se encontra ligada 

(figura 187). Vejo uma escada de madeira que me chama a atenção 

por ser bastante íngreme. 

      

 

 

A televisão ligada passa uma reportagem sobre o atentado à boate 

em Paris, que faz nossa conversa mudar de assunto. Falo de minha 

intenção de saber sobre sua casa e as modificações que aconteceram 

a partir da ATHIS, em 2006. Ela diz que naquele momento mora 

somente ela e o marido, pois o único filho, agora com 20 anos, estava 

com a tia no município de Mundo Novo, na Chapada, estudando na 

escola técnica. Os planos são do retorno do filho assim que terminar 

o curso. A dona da casa tem 47 anos e trabalha como doméstica. Diz 

que estudou até o oitavo ano do fundamental, e o marido, que é 

                                                                                                                                        
 

Figura 185: Janela e porta da casa 
com gradis. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 186: O primeiro pavimento 
que avança sobre o beco. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 187: A sala com a pequena 
fachada, porta e janela possibilitando 
a entrada de luz e ventilação.  
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
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zelador, estudou até o quinto ano. Juntos têm uma renda de pouco 

mais de dois salários mínimos. Gosta de morar no bairro, pois a 

vizinhança é muito boa, diz da amiga de porta, a Casa Anjo. Pergunto 

sobre o bairro e ela diz dos serviços que: “Tem banco, tem farmácia, 

supermercado, tem escola, posto de saúde, tem limpeza, água e luz”, 

e por isso gosta, e sobre o lazer: “Às vezes, vou para o shopping”. 

Lembra da promessa feita pelo projeto de intervenção, ainda em 

2006, de se fazer uma praça e uma creche, pois “tem muita criança, e 

não tem creche, tem que botar lá longe”. Pergunto como foi 

construída a casa, e ela diz que chegaram em 1993: “Compramos um 

barraco de madeirite na mão do marido de Angelice”, moraram “um 

tempo na madeirite (...) e pagaram” (Figura 189).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era somente um vão onde morava o casal, logo depois fizeram de 

blocos de “alvenaria com um banheiro, e só depois de uns 10 anos 

fizemos o primeiro pavimento”. Inicialmente era apenas 10,37m², e 

com a decisão de construir mais um quarto para o casal, fizeram mais 

um pavimento, dobrando a área construída. A obra foi feita pelo 

Figura 188: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Ampla. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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marido e um colega: “contratou o amigo que era pedreiro”, e “a 

patroa ajudou a comprar o material”. Essa, é a casa que foi 

cadastrada em 2006, pelo EPAE.  

Já em 2010 a casa foi ampliada, mas não como planejado pela 

assistência técnica com mais um pavimento, e sim aumentando a 

área de ocupação (Figura 190). Pergunto como eles conseguiram: “A 

cozinha eu fiz no lugar da serralheria, o dono conseguiu um módulo 

de serviço da Conder e ficou um espaço vago e eu falei com o pessoal 

(da Conder) para eu poder aumentar a casa” e a equipe permitiu. O 

“quintal estou cuidando para ninguém invadir”, referindo-se a área 

livre que existia na serralheria. Mostra agora a cozinha, separada do 

espaço da sala, como ela sonhava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 189: Atualização do cadastro Casa Ampla em 2014. 
Fonte: adaptado EPAE, 2019. 
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A moradora fala: “Só abri, provisória, que tava muito cheio, fogão, 

chegava (sic) pessoas ficava com vergonha (...) na vista do que era, 

mas tem que melhorar bastante”. Percebe-se que em relação à sala, 

a cozinha ficou ampla e ainda com uma ventilação cruzada. Aproveito 

e pergunto se ela sabe o porquê daquela área ventilada e responde 

“Porque eu abri aqui!”, mostra a cozinha com a porta para a área 

livre, “entra aqui e sai lá, ela é toda encurralada!” se referindo a casa 

da vizinha, a Casa Anjo. O outro cômodo anexado é alugado do filho 

da antiga vizinha que faleceu “fechei a porta e utilizo (...) guardo as 

coisas dele”. O rapaz na época teve problemas com a vizinhança e 

191 

192 193 

Figura 190: O cadastro do 
Grupo 4 – Recanto Feliz.  
Fonte: EPAE, 2006. 
 
Figura 191: Croquis da nova 
configuração  com a 
agregação da Casa  C-01 - o 
quarto, e a de C02- agora 
cozinha. 
Fonte: elaborado pela autora 
a partir das plantas do EPAE, 
2019. 
 

Figura 192: Croquis do térreo 
da Casa Ampla que agora 
passa a ter 37,00m² de área 
construída no térreo.  
Fonte: elaborado pela autora 
a partir das plantas do EPAE, 
2019. 
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não podia voltar, assim, ela criou o segundo quarto de sua casa. Ela 

fecha a porta que se abria para o beco e abre uma outra para sua 

casa, exatamente na cozinha (Figura 194-198). Enfim, conseguem 

aumentar a área ocupada com a apropriação das áreas de mais duas 

unidades identificadas no cadastro de 2006, sendo a Casa  C-01 , que 

virou um quarto, e a Casa C-02, agora a cozinha, o que proporcionou 

um aumento de área construída de aproximadamente 20m² (Figura 

191-193). 

   

   

Antes de pedir para conhecer o andar de cima, peço pra ver o 

banheiro que está no mesmo lugar de 2006, porém, agora, no lugar 

de uma cortina de plástico como fechamento, tem-se uma porta 

Figura 193: Cozinha na área do C-
02. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 194: Quintal na antiga 
serralheria C-02. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 195: Armários Cozinha. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 196: Quarto a partir do 
aluguel. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

Figura 197: Quarto a partir do 
aluguel. 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 
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sanfonada de PVC. O banheiro continua sem lavatório e sem 

ventilação e iluminação naturais, apenas com o chuveiro e o vaso 

sanitário, apresentando revestimento cerâmico apenas em parte das 

paredes e no piso (Figuras 199-200). 

   

 

 

 

É no momento em que vamos subir para o primeiro pavimento que a 

moradora reclama da escada, mesmo sendo bem acabada com 

“madeira de lei, não é confortável!”. Ao subir confirmo a reclamação, 

bastante íngreme: com apenas 9 degraus, tem pisos de 0,20 metros, 

largura de 0,88 m, espelhos vazados, altos (Figura 201-202).  A 

moradora reclama da inclinação, “é precária, é alta, difícil de subir!”. 

Pergunto quem fez, ela diz “foi um colega que era marceneiro, 

contratado”. Ela queria uma redonda, mas segundo ele ocuparia 

muito espaço. Segundo a moradora, antes havia uma escada de 

madeira que “botava e tirava”, só depois de um tempo que foram 

fazer a que está lá, mas não se lembra em que ano. Sobre o andar de 

cima avisa: “Tem um quarto que eu durmo e um corredorzinho (...) 

não é boa: não tem largura, corredorzinho!”. 

Figura 198: Chuveiro e sanitário, 
apesar de um pé direito alto, que 
poderia possibilitar a abertura de um 
vão para o terrreno de Angelica 
Fonte: acervo da autora, 2015. 

 

 

Figura 199: .O banheiro, único da casa , 
um  espaço exíguo e ainda sem 
revestimento completo. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
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Chega-se a esse pequeno “corredorzinho” que tem uma janela que se 

abre para o telhado da Casa Anjo (Figura 203) e, à frente, o quarto do 

casal, ainda sem porta. Todas as paredes ainda estão em alvenaria, 

sem reboco e sem pintura. Entro no quarto e vejo a cama de casal 

encaixada na pequena largura do cômodo, não há espaço para um 

guarda-roupa, como em 2006 (Figura 204). Mesmo com janela aberta 

para frente do beco, o quarto é bastante quente devido à cobertura 

que se mantém em telhas de fibrocimento, somada ao pé direito 

baixo (Figura 205).  

Figura 200: Escada em madeira. Vê-se 
a inclinação da mesma. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 

Figura 201: Escada em madeira. 
Destaque para a quantidade e 
tamanhos dos degraus. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
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Diz que ainda deseja fazer mais um quarto e reformar a sala, cozinha, 

banheiro e área de serviço, e que “estamos esperando, não perco 

esperança!”. Comenta que sempre no ano de eleição eles dizem que 

vão terminar “a obra vai sair, passa os 4 anos, e a obra tá aí”, se 

referindo ao Programa do Governo, que está lá desde 2005, e o 

serviço de assistência técnica. Num certo momento da conversa 

pensa alto: “Porque eu não me candidatei pra ganhar uma casa 

separada, pelo menos, dois quartos, sala, cozinha e banheiro,” 

referindo-se aos apartamentos construídos pelo programa. Mas, ao 

mesmo tempo, ela reconhece que morar em casa tem suas 

vantagens. Compara a casa que mora com a antiga no interior do 

estado, em Mundo Novo: “a gente morava, tinha sala, cozinha, 

quartos, era ampla, 4 quartos”. Para a moradora falta muito para sua 

casa ser digna e define o que seria uma casa digna: “Tem que ter 

piso, reboco, porta”, aqui ainda “é uma casa de mentira, não é 

verdadeira”, referindo-se a sua casa. E assim pergunto se o 

 Figura 202: Da janela do 
quarto. 
Fonte: acervo pessoal, 
2015. 
 
Figura 203: Quarto com 
a cama ‘encaixada’ na 
largura do cômodo. 
Fonte: acervo pessoal, 
2015. 

 
Figura 204: Cobertura da 
Casa Ampla com telha 
de fibrocimento. 
Fonte: acervo pessoal, 
2015. 
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apartamento oferecido pelo projeto é uma casa digna, ela afirma: 

“Pra quem morava na precariedade é digna” e continua: “o problema 

do apartamento é porque tá no padrão, tenho colegas que moram no 

padrão”, mas “as casas são tudo diferente”, parece querer da 

vantagem da casa.  

E sobre melhorias em sua casa, pretende fazer alguma: “Sim! rebocar 

em cima e fazer o telhado, trocar por telha”. Diz querer para janeiro 

(do próximo ano – 2016) pois “a paciência já está no limite da gente, 

tanto tempo atrás”.  

Atravessamentos da proposta da ATHIS 
 

Ao falar da proposta da ATHIS, a moradora comenta “não gostei dos 

três andares”, referindo-se à proposta desenvolvida em 2006. As 

mudanças ocorridas na casa estão relacionadas com a ampliação do 

térreo, com um arranjo de apropriação de áreas inesperado, nunca 

previsto pela equipe da assistência técnica na época (Figura 206).  

 

 

Figura 205: Processo de consolidação da volumetria da Casa Ampla. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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2.2.8Casa Dona Flor 102
 

Em 2006... 

Em 2006, morava apenas Dona Flor e sua filha mais nova, a mais 

velha, já casada, morava em outro bairro. Sua casa é a maior de 

todas até aqui apresentadas, contabilizando cerca de 57,00m².  

 

Figura 206:  Aqui vemos o fundo de seu terreno - muro, com limite para a Rua 
Desembargador Manoel Pereira já com a infraestrutura do Programa Viver Melhor.   
Fonte: EPAE, 2006. 
 

Em 2006, a Casa Dona Flor foi considerada, pelo levantamento da 

CONDER, já em 2001, com risco de desabamento devido à situação 

da cobertura e fissuras presentes na parede. No entanto, seguiu-se 

com a proposta de reforma e ampliação. O terreno, de 

aproximadamente 57,00m² de área, é o maior dentre o Grupo 4 de 

Recanto Feliz e dos trabalhados no estudo-piloto do EPAE. 

                                                           
102 O cadastro e entrevista foram realizados no dia 14 de julho e o projeto foi 
apresentado aos moradores no dia 22 de novembro de 2006. 
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A Casa Dona Flor correspondia a uma edificacao térrea, cuja 

configuração espacial era de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço e um pequeno quintal nos fundos, coisa rara em 

ocupações autoconstruídas. É interessante destacar que o terreno, 

de dimensões alongadas, apresenta duas frentes, uma para o beco, 

onde se tem o acesso da residência, e uma segunda, voltada para a 

Rua Desembargador Manoel Pereira, fundos do terreno, onde se tem 

o quintal (Figura 207). 

 
Figura 207: Cadastro da Casa Filhos em 2006.  
Fonte: adaptado EPAE, 2019. 

 

O acesso na Casa Dona Flor se dá por meio de um pequeno 

afastamento frontal, fechado por gradis, criando um pequeno espaço 

de transição entre o “beco” e a porta de entrada (Figura 208). 

Destaca-se que a casa apresenta apenas duas janelas, uma na sala e 

outra no quarto, sendi que ambas se voltam para a fachada de 

acesso, ainda que exista a possibilidade de abrir-se também para o 

quintal, na fachada posterior. 

Internamente, vê-se alguns cômodos com paredes rebocadas e 

pintadas, como a sala de estar, enquanto a cozinha e o banheiro 
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apresentam paredes parcialmente revestidas com cerâmica (Figura 

212). Nota-se a cobertura em telhas de fibrocimento e o pé-direito 

baixo, ao compararmos a altura da edificação com a do guarda roupa 

(Figura 214). Percebe-se que entre alguns cômodos a parede não se 

estende até a cobertura, deixando-se um pequeno vazio que 

possibilita a ventilação cruzada entre os cômodos. (Figura 213), 

considerando que nem todos recebem iluminação e ventilação 

naturais. Temos ainda, nesta casa, um “quintal” que é utilizado como 

área de serviço e espaço para depósito, armazenando, por exemplo, 

blocos cerâmicos para possíveis obras (Figura 217-220). 

   

   

   

   

Figura 208: Vê-se a janela do 
janela do quarto e um gradil 
que limita a um pequeno 
afastamento por onde se 
acessa a casa, que na época 
era pelo “beco”. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 209: A grade na porta 
que dá acesso a casa e a 
janela da sala.  
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 210: O parapeito da 
janela da sala que dá pelo 
jardim à frente da casa. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 211: A cozinha sem 
revestimento cerâmico, 
apenas no entorno da pia. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 212: Parece ser a 
divisória dos dois quartos.  
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 213: O guarda roupa e 
percebe-se o pé-direito 
“baixo” em vista a altura do 
guarda-roupa.  
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 214: Porta dando 
acesso ao “quintal” que tinha 
limite com a rua.  
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 215: No “quintal” a 
área de serviço junto à blocos 
cerâmicos para possíveis 
obras. 
Fonte: EPAE, 2006. 

209 210 
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Considerações sobre a proposta do EPAE 

Quando em 2006, o EPAE passa a desenvolver a proposta (Figura 

221). O pedido de Di era, principalmente, o de mudar a entrada de 

sua casa, substituindo o acesso, até então realizado pelo “beco”, para 

a Rua Desembargador Manoel Pereira e o de construir mais um 

pavimento para ser a casa de sua filha casada, Regimaura, que 

morava de aluguel em outro bairro da cidade. A proposta 

desenvolvida responde à solicitação da moradora, modificando a 

entrada da casa e propondo dois quartos ao fundo, com as janelas 

voltadas para o beco. Aproveita-se, assim, de certa forma, o vento 

sudeste, no entanto, não considera a questão da privacidade, já que 

o beco é via de circulação pública, podendo restringir as mesmas 

janelas de serem abertas, tanto de dia quanto de noite. Além disso, 

mais um andar é proposto, com cozinha, sala, banheiro, dois quartos 

e varanda pensados como moradia particular para a filha de Di, tendo 

entrada independente pela varanda frontal proposta (Figura 222-

223).  

 

 

 

 

 

217 218 

219 220 

Figura 216: Tanque na área 
de serviço. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 217: O recuo nos 
fundos do terreno limitando-
se com a rua. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 218: Vê-se o telhado 
em fibrocimento e a peça de 
madeira sem continuidade. 
Fonte: EPAE, 2006. 
Figura 219: Funcionando 
como área de serviço, sem 
reboco, pintura e 
revestimento. 
Fonte: EPAE, 2006. 



  I 239 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 220: Proposta arquitetônica elaborada pelo EPAE, em 2006. 
Fonte: adaptado arquivo EPAE 2006. 
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Em 2014... 

A conversa103 com Dona Flor, foi exclusiva no dia. Aconteceu 

somente dois meses depois de ter conversado com sua filha104 e seu 

genro, que moram no andar de cima. Isso aconteceu por ela 

trabalhar o dia todo, e por sua filha estar, no momento, sem 

trabalhar e em casa o dia inteiro, o que facilitou meu encontro com 

ela antes de conhecer a mãe. Ao conversar com a filha, anotei o 

celular da mãe e marquei a visita, em dezembro daquele ano. Chego 

à casa de Dona Flor umas 10 horas da manhã, numa terça-feira, dia 

de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Ela me esperava e também 

a um pedreiro, para concluir a obra que estava sendo feita em sua 

casa: o revestimento cerâmico da varanda e da escada (Figura 224-

226). Uma surpresa para mim, pois meses antes não havia a obra. Até 

bem porque ela estava trocando o piso da varanda para combinar 

com a cerâmica que revestiria a escada, ainda no contrapiso desde a 

sua construção em 2011. Ela me recebe ali mesmo na varanda e já 

começa falar da obra que estava parada devido à dificuldade de 

encontrar um pedreiro disponível. 

                                                           
103  Dia 08/12/2015, uma terça-feira pela manhã. 
104 Dia 14/10/2015, quarta-feira. 

Figura 221: A maquete física da 
proposta do EPAE – fachada voltada 
para o “beco” – a casa existente, à 
esquerda, e a nova com 2 pavimentos, 
à direita. 
Fonte: EPAE, 2006. 
 
 

 

 

Figura 222: Maquete física da 
proposta do EPAE – fachada voltada 
para a Rua Des. Manoel Pereira – o 
que era somente o muro, na fachada 
posterior, agora tem o acesso das 
duas unidades, conforme solicitado. 
Fonte: EPAE, 2006. 
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Dona Flor tinha 49 anos na época, trabalhava como empregada 

doméstica há 18 anos em uma mesma residência no bairro da Pituba, 

próximo ao Costa Azul. Estava fazendo o supletivo do 1º e 2º anos à 

noite, numa escola do bairro, para terminar o ensino médio. 

Pergunto se pretende fazer faculdade, ela fica em dúvida. Transmite 

uma vontade de buscar e conquistar seus sonhos. Têm duas filhas: 

uma de 22 anos, que mora com ela e trabalha como caixa numa 

farmácia; e outra, de 30 anos, que é casada e tem uma filha de 

quatro anos, e mora no pavimento superior de sua casa. A renda de 

Di é de um salário mínimo mais a pensão do marido (falecido em 

2001), e somado ao salário da filha.  

Ainda conversando na varanda pergunto sobre o bairro, ela diz que 

melhorou bastante depois do Programa Viver Melhor, pois na sua rua 

tinha esgoto que corria a céu aberto, e isso trazia baratas, ratos e até 

cobra que entrou em uma das casas. Melhorou também o 

fornecimento de energia, “antes caía sempre e agora tem água 

regularizada”. Fala também sobre a vizinhança: “Tenho amigos aqui”. 

Figura 225: A escada com 13 
degraus e mais um pequeno 
desnível que deve ser 
preenchido pelo acabamento 
do piso. Isso paraece ser uma 
“tática\’ para resolver eventuais 
“erros” de obra. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 

 

 
 

 

 

Figura 224: O piso da varanda 
foi retirado para colocar o novo, 
para combinar com  o da 
escada, esse serviço  estava 
sendo feito por um pedreiro 
contratado.  
Fonte: acervo da autora, 2015. 

 
 

Figura 223: A escada com 13 
degraus e mais um pequeno 
desnível que deve ser preenchido 
pelo acabamento do piso. Isso 
paraece ser uma “tática\’ para 
resolver eventuais “erros” de 
obra. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
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Fala da violência no bairro: “Como toda a cidade”, que nunca 

aconteceu nada com ela e comenta de dois rapazes, filhos das 

vizinhas, que não podem voltar para as suas casas (um deles é o 

vizinho da Casa Ampla), pois estão ameaçados de morte pelo grupo 

do tráfico de Paraíso Azul II. Segundo ela, o bairro poderia melhorar 

quanto à segurança, talvez colocar um posto policial, mas comenta 

que o carro da polícia passa de duas a três vezes ao dia. Sobre a 

cidade, diz que adora Salvador, pergunto por quê? “Vou à praia de 

Piatã, Itapuã, Abaeté e também vou ao shopping com meu 

namorado”.  

Já sobre a construção da casa (Figura 227), conta: “Moro em Salvador 

desde 1987, vim de Itiruçu”, interior da Bahia, “Aí, só depois que 

casei, em 1991, vim morar aqui”, pois seu marido já morava em 

Recanto Feliz, num barraco ali no terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao entrar na casa lembra: “Era só esta partezinha, só um 

barraquinho, era só aquilo ali”, aponta para onde hoje é sua cozinha, 

separada da sala por uma pequena bancada. Diz que: “depois de ficar 

Figura 226: Desenho; Linha do tempo da autoconstrução na Casa Dona Flor. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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morando no barraco junto ao marido, compramos o lote que o 

vizinho estava vendendo, e a gente cresceu!”, isso aconteceu em 

1995. Ela explica que cresceram “mais dois quartos e na área vazia 

fizemos uma sala”. A “área vazia” era um quintal que havia. A 

construção da ampliação foi com a contratação de um pedreiro, mas 

quem definiu os cômodos foi o marido de Dona Flor: “foi meu marido 

quem decidiu!”. Com a morte do marido em 2001, Dona Flor decide 

fazer algumas reformas e melhorias. Essa é a configuração da casa 

que está no cadastro de 2006, com telha de fibrocimento. Em 2008, 

ela resolve oferecer a laje para a filha casada, que morava de aluguel 

em outro bairro: “Se vocês quiser (sic) fazer em cima vocês faz, eu 

não tenho condições”. O genro, que trabalhava em obra, resolve 

construir. Segundo ela, ao fazer a obra: “Bater laje e onde bateu os 

tocos, estragou minha casa, quebrou o piso e as paredes mancharam 

com o cimento”, referindo-se as escoras colocadas para a forma da 

laje e o concreto que escorreu. Ao bater a laje, ela e a filha, tiveram 

que sair de casa, “Fomos para casa da minha filha, levamos só umas 

roupas e alguns pertences, e cobriram os móveis”. A construção que 

se inicia em 2008 e tem a escada de acesso feita pelos fundos da 

casa, que na verdade dá para uma rua, e não para o “beco”, utiliza-se 

do pequeno quintal que existia nos fundos da casa de Dona Flor. A 

obra da casa da filha dura uns quatro anos e quando fica “pronta”, 

em 2011, Dona Flor resolve mudar também o acesso de sua casa que 

era pelo beco para a rua, com a intenção de “valorizar a casa, pois 

não tava gostando dos fundos” (Figura 228-229).  
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Pergunto se contratou alguém, ela confirma, mas “Tinha um 

namorado que era pedreiro e sempre me ajudava. Eu comprava o 

material e a maioria ele é que fazia as coisas e não cobrava”. As 

melhorias foram decididas por ela: Trocou o banheiro de lugar, 

colocou nos fundos, como feito na casa da filha, e justifica: “Era pro 

quarto crescer um pouquinho, era um ovinho” (Figura 230).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 229: Atualização do cadastro Casa Dona Flor em 2015. 
Fonte: adaptado EPAE, 2015. 
 

Resolveu fazer também uma cozinha americana, que havia visto na 

casa de outras pessoas, mas não na casa onde trabalha (Figura 231-

Figura 227: A casa de Dona Flor à 
direita, com paredes pintadas de 
branco. Podemos ver ainda o material 
de construção em frente da casa.  
Fonte: Street view – GoogleMaps, dez 
2011. Acesso: nov. 2015. 
 

 

 

Figura 228: A Casa Dona Flor em 
2006. É a casa à direita com roupas 
no varal, ainda sem a entrada pela 
rua, e sem a obra da filha no 
primeiro andar. 
Fonte: EPAE, 2006. 
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232). Os cômodos ainda tinham o teto com a laje aparente e, então, 

resolveu colocar forro de gesso, pois era mais barato do que rebocar 

e pintar. Na sala, colocou, segundo ela, um “enfeite” – referindo-se a 

sanca, já que era muito caro colocar em toda casa. Comento que é 

um trabalho bem feito, ela diz, “meu namorado é eletricista e sempre 

está me ajudando” em alguma coisa, referindo-re a algum problema 

na casa. Trocou o piso cerâmico por um novo, diz: “Não é um projeto 

bonito, mas é que pude fazer”. Vejo um certo orgulho em sua fala. O 

banheiro está pronto, com revestimento cerâmico até o teto, forro e 

box (Figura 233-234). Vê-se o chuveiro instalado no lado contrário, o 

vaso sanitário com caixa acoplada e, naquele momento, estava sem o 

lavatório, mas diz “tirei só pra instalar a ducha, mas vai instalar 

novamente”. Mostra a peça cerâmica que foi trocada pois havia 

quebrado. 

   

     

231 

Figura 230: Vista da sala para 
a cozinha americana. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 231: E da cozinha para 
a sala, com forro de 
gessocom a sanca e a 
iluminação embutida. Ve-se a  
porta e a janela que dão para 
o hall de entrada. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 

Figura 232: O banheiro com 
revestimento cerâmico até o 
teto. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 

Figura 233: Banheiro com 
revestimento cerâmico 
florido. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 

232 

233 234 
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Pergunto sobre a escolha dos materiais e das quantidades para a 

obra, ela fala: “Eu que vou nas lojas, geralmente na Boca do Rio” e diz 

“cheguei a ir na San Martin”, referindo-se a um bairro mais distante e 

conhecido por ter muitas lojas de material de construção. 

Geralmente ela pede para o pedreiro fazer a medida e compra. 

Afirma que o problema é o custo da mão-de-obra, que é cara e tem 

que ser pago à vista, não divide em prestações como os materiais 

que podem ser pagos em 6, 8 e em até 10 vezes no cartão. Ela 

geralmente compra parcelado no cartão e com o 13º investe na casa, 

faz mais alguma obra. Neste final de ano, 2015, está melhorando o 

hall de entrada mudando o piso, revestindo a parede que está 

 
Figura 234: A bascula do 
banheiro dando para a área 
de serviço, ainda rebocada e 
sem acabamneto, cerâmica 
só envolta do tanque 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 235: As portas do 
banheiro, porta sanfonada de 
PVC e o acesso à area de 
serviço. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 236:  O quarto da filha 
com janela para o beco. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 237: O quarto da filha 
com o ventilador de teto, 
revelando o desconforto 
térmico e a cor nas paredes. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 238: O quarto de Di, 
com a janela sendo 
“atravessada” pela escada 
que acessa a casa da filha. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 239: A janela 
preexistente à escada. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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manchada devido a umidade e também a escada, que se encontrava 

sem revestimento desde a construção da casa da filha em 2011. 

Contratou um pedreiro para fazer o serviço. Neste dia da entrevista, 

dia 8 de dezembro, ela estava em casa e dizia que não tinha 

encontrado ninguém para trabalhar naquele dia, pois pra ela tem que 

ser nos sábados à tarde, domingos e feriados, e queria finalizar a 

obra para o Natal.  

   

 

 

 

 

Pergunto a Dona Flor se ela considera a casa confortável, ela diz: “É 

quente, aqui entra um ventinho mas do outro lado não”. O ventinho 

vem do lado sudeste, onde fica o quarto da filha. O problema é que a 

janela se abre para o beco, e geralmente fica fechada. Por sinal, todas 

as janelas estavam fechadas, mesmo a janela do quarto e da sala, que 

se abrem para a varanda. Comento sobre ventilação cruzada e ela, 

então, vai e abre as janelas. E sobre futuras obras:  

Na sala quero comprar um rack e fazer um painel para 
a TV LED de 40, na cozinha quero colocar cerâmica nas 
paredes até o teto e mudar o fogão de lugar e trocar a 
pia, que é de inox para uma grande bancada de granito 
até a parede e quero terminar a área de serviço.  

Figura 242: A obra que vem 
acontecendo em 8 de dezembro de 
2015, com o revestimento em 
cerâmica para tentar conter a 
infiltração e as manchas na parede.  
Fonte: acervo da autora, 2015. 
 

 

 

 

Figura 240: Vista externa da parede 
da casa de Di que sabe do problema 
de não ter reboco, mas fica em 
dúvida em rebocar, afinal “a parede 
é do vizinho, é ele quem vai usar!”. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
 

 

 

 

Figura 241: A parede com manchas 
devido a umidade e o piso com a 
cerâmica em novembro de 2015. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
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Sobre construir mais um andar, já que a fundação aguenta, comenta 

que tem um problema – o genro a questionou, na época da 

construção do pavimento superior, se ela queria fazer mais um 

andar, pois teria que fazer naquele momento antes que fizesse o 

acabamento, mas diz: “Eu, na época, não tinha condições de comprar 

todo o material sozinha”. E sobre ganhar um apartamento do 

Programa Viver Melhor, ela fica em dúvida, e se pergunta: “Quem 

serão os vizinhos?”, mas “gosto da ideia de um apartamento, afinal é 

só eu e minha filha, e tem dois quartos”. Dessa conversa me despeço 

de Dona Flor. 

Dois meses antes havia conversado e conhecido a casa da filha de 

Dona Flor, construída na laje superior, que a mãe ofereceu à filha em 

2008, para que ela pudesse sair do aluguel. A casa é muito mais 

ventilada. Naquele dia a filha estava em casa, ela apareceu na 

varanda de sua casa, no primeiro andar, quando chamei por sua mãe 

ao portão. Ao falar de minha pesquisa e dizer que queria conhecer as 

mudanças da casa, e se poderia conversar com ela, desce a escada e 

abre o portão que protege a entrada das casas. Segue à frente e subo 

a escada que ainda se encontrava sem revestimento, chego a uma 

varanda e à entrada de sua casa. Ali em cima o vento bate com mais 

Figura 243: Aqui, Di 
pretende instalar um 
painel na parede para fixar 
a TV 40’ e comprar um 
rack. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
 

 

 

Figura 244: Na cozinha, ainda a marca da 
retirada da antiga pia e a nova com cerâmica. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 



  I 249 

vontade. Ela me convida a sentar no sofá da sala para gente 

conversar um pouco. 

Diz que só estudou até o 2ª ano do ensino médio e, no momento, 

não está trabalhando, pois tem que ficar com a filha de quatro anos.  

Fala sobre o bairro que é “Bom, tranquilo, mas falta curso. Gosto de 

fazer unha e cabelo, queria fazer para trabalhar”, e para sua filha diz 

que “Deveria ter balé, natação [...]”, quer dizer, “tem natação, mas só 

a partir de 7 anos”. Sobre o lazer, diz que “tinha um parquinho, mas 

os meninos quebraram tudo!”. Comenta que gosta de Salvador, mas 

afirma “Não saio muito: praia, shopping e o parque”, referindo-se ao 

Parque Costa azul, e comenta “O Costa Azul, mas agora está tudo 

parado, era cheio, agora tá tudo parado”. Peço que fale sobre a casa 

que fizeram: “Fizemos só um quartinho para sair do aluguel”, e foram 

fazendo devagar: “Fui fazendo aos poucos, terminou faz uns três 

anos”, que pelas minhas contas, se a obra começou em 2008, 

terminou, aproximadamente, em 2012, significa quatro anos para 

fazer a casa.  

   

 

Figura 245: Vemos aqui o 
“clássico’ balanço de 70/ 80 
cm de largura.  
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 246: A entrada se dá 
poela “varanda” bem 
protegida: portão e grade. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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“A divisão dos espaços foi o meu marido” e confirma a formação do 

marido:  

Sabia! Ele trabalha com essas coisas. Ele foi 
aprendendo, ele trabalha desde pequeno. Ele saiu de 
casa com 17 anos, sempre trabalhou de pedreiro. Ele 
que desenha a planta. Ele faz casa por aqui em 
Salvador, ele coloca alguém. A escada foi um ajudante 
que ele contratou que fez, mas agora ele aprendeu”.  

Fala da Filha de Dona Flor 
 

A casa é um pouco maior que a da mãe, totalizando 61,05m², pois 

tem um pequeno balanço que avança sobre a rua, muito comum nas 

autoconstruções (Figura 246-247). Os espaços seguem o desenho da 

casa de mãe, ou melhor, repete-se, afinal Dona Flor fez uma reforma 

Figura 247: A escada, em 
novembro de 2015, ainda 
sem revestimento mas com 
corrimão e a esquerda  a 
janela da casa de Di.  
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 248: A sacada da casa 
de filha: “balanço” que 
avança sobre  área pública, 
que traz . 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 249: A vista do 
corredor para a sala com a 
iluminação/ventilação pela 
janela da fachada da rua. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
 
Figura 250: Vista da sala para 
o pequeno “escritório” e o 
acesso da cozinha. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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igual à casa da filha. Os cômodos tem desenho irregular, com as 

paredes seguindo o limite do terreno, como no cadastro em 2006 

(Figura 248-251). Têm dois quartos, sala, um pequeno “vão”, cozinha, 

banheiro, área de serviço, e varanda na entrada (Figura 230). Peço 

para conhecer a casa e vamos para o corredor, onde tem um 

pequeno vão, com uma mesinha e cadeira, um computador e DVDs, 

mas sem janela, ela diz: “Gosto da casa, mas queria tirar isso aqui”, 

era pra ser “área de lavar roupa” e ficou daquele jeito, pois “é quente 

e atrapalha a sala”. Dali tem-se a cozinha que é toda revestida de 

cerâmica, até o teto, com uma pequena abertura por cobogó, pois 

está no limite do terreno vizinho (Figuras 252-253). O layout dos 

móveis não aproveita bem o espaço da cozinha, pois tem a pia 

encostada no canto. Dali temos a área de serviço que é bem 

ventilada e bem maior do que a da casa no térreo, é toda a largura do 

terreno (Figura 255). O banheiro, que tem sua porta também para a 

cozinha, é todo revestido por uma cerâmica até o teto que se 

destaca, com um bom acabamento, box e peças sanitárias (Figura 

254). O quarto da filha se abre para a cozinha, e o quarto do casal 

tem a porta na sala.  

A casa é ventilada, pois tem aberturas nos fundos e na frente, 

possibilitando a ventilação cruzada, já que as janelas estavam abertas 

e a área de serviço também funciona como uma grande varanda aos 

fundos da residência. Outra vantagem é o pé direito um pouco mais 

alto, pois pensaram no forro. É isso que afirma a filha ao comentar 

das telhas de fibrocimento: “É para colocar o forro, tem que forrar, 

pois é muito calor”. Quando pergunto se pensam em bater laje, ela 

diz “Bater laje só pra melhorar”, referindo-se à possibilidade só se for 

para fazer mais uma casa, mais um andar completo. 
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A conversa com a filha de Dona Flor termina aqui, mas para minha 

sorte, encontro-me com o marido dela na saída da casa deles. Ele 

estava pegando o carro para ver um trabalho. Ao me apresentar e 

pedir que ele falasse sobre as obras que haviam feito, exclama: “Meu 

tempo é curto!”, uma fala digna de um empresário. E é por ter o 

tempo curto que a nossa conversa durou apenas uns 10 minutos, ali 

mesmo na calçada, mas foi bastante profícua. Ele estava com 29 anos 

Figura 251: Cozinha com 
revestimento cerâmico e o 
acesso do banheiro, no” 
mesmo lugar” do banheiro da 
casa térrea.   
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 252: A pia intalada no 
canto da cozinha, 
dificultando o 
funcionamento, um pequeno 
cobogó ilumina a cozinha..  
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 253: O banheiro 
revestido com cerâmica e 
com todas as peças e 
box.Aqui, neste andar ele 
está na largura da cozinha. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 254: A área de serviço 
que fica  nos fundos- beco. 
Bem ventilada.   
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 255: A área de serviço 
de Di vista da  Casa 
Imprevista. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 256: A cama e um 
espaço para a circulação. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
Figura 257: O quarto do casal 
com a janela, no mesmo 
lugar do quarto de Dona Flor; 
a  cobertura  em 
fibrocimento mas com pé 
direito mais alto para colocar 
o forro. 
Fonte: acervo da autora, 
2015. 
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na época, diz ter estudado até o 1º ano do ensino médio, e que: 

“Sentar num banco de escola cansado é difícil”, referindo-se à 

possibilidade de voltar a estudar. Trabalha desde os 13 anos com 

obra: “aprendi lá, trabalhando com o pessoal” no interior em que 

morava. Veio para Salvador, começou como ajudante de obra, depois 

passou a pedreiro, e chegou a encarregado105. Trabalhou em 

empresas como a SETENGE e a Construtora Gráfico (essa última 

empresa era a responsável pelas obras do Programa Viver Melhor no 

Costa Azul, em 2006). Há dois anos, em 2013, abriu a empresa JAR106 

– Serviços e Reformas em Geral (Figura 259-260), e diz com 

convicção: “Sai de trabalhar pros outros, para trabalhar pra mim 

mesmo agora. Toco sozinho: administro o financeiro e as obras”.  

   

 

 

 

Pergunto se tem empregados, ele diz que dependendo da obra 

contrata de 5 a 6 pessoas, mas não tem ninguém “fichado” – isto é, 

com carteira assinada. Faz serviços em outros lugares como no 

Alphaville, no Itaigara, mas não gosta de trabalhar ali em seu bairro, 

pois há a dificuldade de pagamento e de não querer confusão com 

gente conhecida. Pergunto sobre a escada da casa dele e como é que 

ele constrói: “É projetar o ambiente. Onde tá ali, tem que desenhar.a 

                                                           
105 A hierarquia é: servente, ajudante de pedreiro, pedreiro, encarregado e mestre 
de obra.  
106 Iniciais de seu nome, da filha e da esposa. 

Figura 258: Por ser de reformas 
espacíficas trabalha nos bairros de 
Alphaville e Itaigara. 
Fonte: acervo da autora, 2015. 
 
 

 

 

Figura 259: Propaganda da empresa  
no vidro de seu carro.  
Fonte: acervo da autora, 2015. 
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escada toda, nos espaços se vai caber, quantos degraus vai dar, se é 

5, se é 6 se é 10. Se não der tem que medir até dá todo padrão”.  

Pergunto se ele segue o padrão da norma ou tem uma fórmula? Diz: 

É o espaço, você marca no espaço, se é um, se é dois, 
se é três lance, o que vir faz (...) você marca o lance, 
calcula tudo e marca a escada. Piso de 28 a 29 cm; 
espelho de 18 a 22 cm. Eu faço o projeto e amostro 
(sic) a pessoa. Dá pra fazer assim, se aceitar, bem, se 
não aceitar, eu passo pra outra pessoa. 

Essa outra pessoa é um arquiteto, pois ele tem um que o apoia. Fala: 

“Eu crio e se o cliente não aceitar eu passo pro arquiteto (...) o 

arquiteto cria melhor, com as medidas tudo certinha”. E sobre 

aprovar na prefeitura, ele diz: “Não precisa levar para a prefeitura, é 

o cliente mesmo que aprova!”. Sobre a ventilação e iluminação, ele 

diz que coloca janela “da onde vem o vento” e que são “os quartos 

ficam para o vento”, já a cozinha: “a cozinha não, por causa do vento, 

tem o fogão!”. 

Sobre a sua casa ali fez uma fundação “pra fazer até três casas” e diz 

as medidas das sapatas foram de 0,80x0,80 m “com muito concreto, 

com pilares de 0,20x0,20 m”. Ao ser perguntado se consultou algum 

engenheiro, ele diz que “não!”, e se não tem medo da casa cair, 

afirma: “Não, nunca vi uma casa cair!”.  

 

Atravessamentos da proposta do EPAE 

A Casa de Dona Flor é a que mais se aproxima da demanda colocada 

para a assistência técnica em 2006: ela consegue fazer a casa da filha 

e mudar a “frente”, a entrada de sua casa para a rua. Já a 

espacialização dos cômodos eles não seguem a proposta, nem 

mesmo do banheiro. A escada na varanda e na frente reflete uma 

solução comum (Figura 261).  
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Figura 260: Processo de consolidação da volumetria da Casa Dona Flor. 
Fonte: elaborada pela autora, 2019. 
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CAPÍTULO 3. 

Frutos 

 A autoconstrução como obra aberta: 

diagramas 

Neste capítulo apresento minha reflexão deste processo aberto entre 

as Sementes escolhidas e o Campo que adentrei, elaborando e 

resultando nos Frutos. A condição de vida lida aqui como forças 

advindas da macropolítica, forças de consenso que atravessam 

indivíduos e/ou coletivo de indivíduos são múltiplas. Do Campo 

atualizado identifico algumas forças dentro dessa multiplicidade que 

se apresentaram mais claras, mais densas diria para as discussões e 

elaboração dos diagramas, e é a partir dessa presença que escolho 

três forças: as econômicas, a do solo/terreno e a dos saberes.  

Outras forças foram descritas no decorrer da atualização do Campo, 

que mesmo sendo reconhecidas como importantes nos processos de 

autoconstrução, não foram aqui trabalhadas na construção de 

diagramas, como: as necessidades das pessoas e/ou do arranjo 

familiar; os afetos/romances; a rede de amizades/familiares; a 

violência, conforto térmico-ventilação e iluminação, etc. 

Então, das forças escolhidas indico seis diagramas possíveis: três 

diagramas da condição que expõem as densidades das forças que 

caracterizam a condição das pessoas que autoconstroem, a saber: 

Diagrama forças econômicas; Diagrama forças solo e Diagrama 

forças saberes; e outros três diagramas da casa autoconstruída 

denominados: Diagrama Paciência, Diagrama Frida e Diagrama 

Sonho. Esses diagramas foram construídos a partir dos processos 

reconhecidos nas autoconstruções investigadas que revelaram-se 
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semelhantes nas potências das forças analisadas, e semelhantes no 

resultado das ações, lidas na materialidade das autoconstruções.  

 

3.1 Diagramas da condição  

 

Figura 261: Diagramas Forças econômicas, Forças Solo, Forças Saberes. 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 

 

3.1.1 Diagrama forças econômicas  

O diagrama forças econômicas é uma reflexão a partir das forças lidas 

nos processos das oito casas (Figuras 263 e264). Ao observar que a 

renda familiar de cada casa tinha uma pequena variação dentro da 

condição de escassez, que era de 1 SM a 3 SM (salário mínimo), mas 

ao calcular a renda per capta a diferença aumentava, resolvo 

compará-las. (ver Tabela 1). 

Percebo que pela renda per capta as casas tinham semelhanças em 

suas potências, então, resolvo agrupa-las em três diferentes graus: 

leve, médio e denso. Escolho não utilizar os termos “fraco” e “forte” 

por considerar que esses pudessem trazer preconceitos arraigados. 

Partindo desse agrupamento em graus, temos: a Casa Paciência, Anjo 



  I 259 

e Filhos com força econômica com potência de grau leve; a Casa 

Sonho, Menina e Ampla tem potência de grau médio, e as Casas Frida 

e Dona Flor grau denso.  

 

 

De onde vem a renda das pessoas que autoconstroem? As atividades 

exercidas pelos moradores das oito casas em 2014 eram: do 

lar/faxineira e aposentado/vendedor de lanches, pintor da construção 

civil, estudante/manicure, comerciante e do lar; empregada doméstica 

e serralheiro/serviços de esquadrias; cozinheira; porteiro e empregada 

doméstica; construtor, auxiliar administrativo. A força econômica tem 

que dar conta da demanda de necessidades diversas, e ainda 

considerar ser atravessadas por forças desejos e sonhos, com 

potências diversas. 

A composição da condição econômica não está restrita ao salário do 

trabalho por carteira assinada, ela se move nos “bicos”, nos 

“brigadeiros” que são feitos pelos filhos para arrecadar dinheiro, seja 

a venda nas universidades pelos próprios estudantes, seja nos ônibus 

para pagar as contas para sustentar a família, seja para ajudar a 

pagar a faculdade.  Ou num pequeno salão de beleza nas escadas da 

casa, como na Casa Frida. Há uma multiplicidade de ações para se 

conseguir dinheiro. 

 

Casa Renda (SM) 
Arranjo Familiar 
(Nº de pessoas) 

Renda per capta Grau 

Casa Paciência 2 4 0,50 Leve 

Casa Frida 2 4 0,50 Densa 

Casa Sonho 2 5 0,40 Média 

Casa Menina 1 5 0,20 Média 

Casa Anjo < 1 3 < 0,33 Leve 

Casa Ampla 2 3 0,67 Média 

Casa Filhos 2 8 0,25 Leve 

Casa Dona Flor 3 2 1,50 Densa 

Tabela 1: Forças Econômicas por Casa, 2014. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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O “trabalho informal” como possibilidade de uma renda formal? Uma 

renda móvel107, mas que me traz segurança? No caso da 

autoconstrução, percebi que o sistema financeiro atravessa a 

composição do salário, para facilitar as obras, ou até mesmo, 

empréstimos exclusivos para a obra. A autoconstrução como 

empreendimento, permitindo o ganho pelos alugueis de quitinetes, 

quarto-sala ou pequenos comércios e serviços.  

Na Casa Frida renda familiar vem do trabalho do marido, que é pintor 

e trabalha na construção civil. Segundo ele, são contratos realizados 

de obra por obra. Quando termina uma obra, o contrato é rescindido 

e tem que esperar a empresa conseguir outra obra para recontratá-

lo, assim, podem ficar sem serviço por um tempo. Ele diz utilizar 

esses intervalos sem trabalho para fazer pequenas obras em casa. 

Se a potência da força econômica for leve, a aquisição do solo/ 

terreno será bem mais difícil, e talvez a ocupação seja obrigatória. Se 

consigo adquirir esse terreno terá área que caracteriza uma condição 

de escassez: dos oito terrenos temos o menor com área de 12,67 m2, 

                                                           
107 Astúcias é o espaço móvel e não fixo. 

Figura 262 e Figura 263: Diagrama da Condição - forças econômicas. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Casa Ampla, e o maior de 57,00 m2, da Casa Dona Flor. Esses 

terrenos estão evidentemente em territórios autoconstruídos, quase 

sempre não regularizados pelas leis urbanísticas que aí estão, mas é 

fato - são forças solo que definem uma condição.  

A força econômica leve afeta a potência da força solo/terreno 

refletindo na propriedade da terra. Por corolário, a força solo afetará, 

impondo limites, à materialização da casa autoconstruída digna, pois 

a área de ocupação será escassa, e somente a verticalização será a 

solução. A força econômica acarretará limites também à potência da 

força saberes, na possibilidade de contratação de mão-de-obra, na 

compra de materiais e na tecnologia a ser utilizada. Pois, a força 

saberes aqui está sendo entendida como um feixe de linhas. (ver 

Figura 2 e 3) 

Então, a relação entre a força econômica e a força saberes, sendo um 

feixe de três forças - poderá resultar em diferentes potencias. Como? 

Se os próprios moradores e seus afetos (familiares, amigos, 

romances) tiverem saberes como pedreiro, mestre de obras, 

eletricista, hidráulico, pintor, etc., que os torne a mão-de-obra 

necessária, a força econômica só limitará a compra de materiais e a 

tecnologia a ser utilizada, isso pode ser visto na Casa Menina. De 

outro modo, sem os saberes dos próprios moradores, aí sim o limite 

será bem maior, como na Casa Paciência, Casa Anjo e Casa Filhos.  

Se a força econômica é densa tenho a possibilidade de potencializar 

as ações e a materialização do tempo-espaço autoconstruído. Como? 

Posso comprar um terreno maior, ou, se já ocupo, posso comprar 

material, e de qualidade melhor, e também posso contratar mão-de-

obra, mas que dificilmente chega a ser um arquiteto, ou um 

engenheiro. Por quê? Porque estamos dentro de uma condição de 

escassez econômica, que pode ser considerada nas faixas de 1 a 5 

salários mínimos (classes C, D e E). E os honorários dos arquitetos não 

são, até então, pensados para prestar serviços para essa faixa 
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econômica da população. Esses arquitetos que já chegaram ou 

chegam às autoconstruções, em sua grande maioria, atrelados aos 

programas de assistência técnica, promovidos pelo Estado, como 

aconteceu na pesquisa-ação em 2006. No entanto, já tem acontecido 

via empresas, como o Programa Vivenda108, ou até como arquitetos 

autônomos, no caso da intervenção na Vila Matilde, em São Paulo. A 

força econômica média vai refletir de forma intermediária, é o que 

acontece na Casa Sonho, Casa Menina e a Casa Ampla.   

Como as vicissitudes das condições econômicas enfrentadas pelas 

pessoas influenciam no processo da autoconstrução? Como a ação 

astuta ocorre quando as possibilidades de se conseguir dinheiro são 

móveis? São múltiplas no sentido que a renda não vem 

necessariamente de uma fonte fixa, estou dizendo de carteira 

assinada. Ou mesmo se vier, há a complementação da renda pelo 

“trabalho informal” – um trabalho móvel - o “bico”. Esse trabalho 

móvel é passageiro, por exemplo, fazer uma parede numa casa e 

ganhar um trocado. Ou, “tirar” as férias de alguém, ou começar a 

vende docinhos na rua, na escola, e descobrir um segundo trabalho 

fixo. Esse trabalho que se iniciou móvel pode se tornar uma 

complementação importante no todo da renda familiar. Esse ir e vir, 

essa instabilidade do trabalho, é uma das fontes de  renda de quem 

autoconstrói. Esses trabalhos são denominados de “trabalho 

precário”. (DRUCK, 2011) 

As forças econômicas vão se relacionar com as forças saberes, na 

contratação de mão-de-obra, se necessário, na compra de mais ou 

menos materiais, na qualidade e tipo de ferramentas, e com certeza 

vai interferir nas escolhas de técnicas mais, ou menos “avançadas”, 

além da disponibilidade de tê-las no mercado. Essa disponibilidade se 

refere a estar próximo do local da obra. A facilidade de aquisição é 

                                                           
108 https://programavivenda.com.br/ Acesso: 04/ 03/2020. 

https://programavivenda.com.br/
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uma força que atravessa as escolhas na realização deste ou daquele 

tipo de material ou de técnica. 

Há por detrás das autoconstruções a “economia popular”, como é 

sugerido por Gabriel Kraychete (1999, 2011). Nessa condição 

econômica, como eles priorizam entre o custo das obras com a casa e 

as outras demandas? A materialidade que se realiza num espaço-

tempo longo está atrelada a essa “economia popular”? Ou, como o 

“mercado informal” (ABRAMO) ou o “trabalho informal” se desloca e 

atravessa a autoconstrução? O tempo-espaço que se produz vai ser 

metamorfoseando em áreas de trabalho, de aluguel, de venda e renda. 

A autoconstrução passa a ser um “empreendimento”.  

A renda per capta pode variar e, com isso, influenciar no dinheiro que 

“sobra” para compra de material, de pagamento de mão-de-obra, ou 

escolher simplesmente comprar comida e prover a educação de um 

filho ou de seis filhos, como acontece na Casa Filhos. Se há uma 

multiplicidade de necessidades escolhas deverão ser feitas, e se cada 

pessoa é individuação, mesmo que uma força seja igual afetando um 

mesmo arranjo familiar de três indivíduos, suas ações não serão as 

mesmas, podem até parecer serem repetidas num todo, mas há 

diferença no tempo, antes ou depois dessa ou daquela necessidade. 

Necessidades que não são somente as prementes, conforme sugere 

Padre Lebret .  

3.1.2 Diagrama forças solo 

Esse diagrama representa as forças solo  (Figura 265) que caracteriza 

a condição das oito casas atualizadas (ver Tabela 2). Agrupamos da 

seguinte forma as forças solo a partir de seus graus de potência: Casa 

Ampla com 12,57 m², Casa Menina com 14,70 m²; e Casa Sonho com 

19,50 m², força solo leve; Casa Paciência com 24,20 m², Casa Filhos 

com 25,20 m², força solo média; e Casa Frida com 36,36 m², Casa 

Anjo com 36,40 m², e Casa Dona Flor com 57,00 m², força solo densa.  
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Figura 264: Diagrama da Condição - forças solo. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Da condição do terreno, onde será realizada a autoconstrução vai ser 

diretamente atravessada pela condição econômica de quem 

autoconstrói, pois consigo adquirir um terreno pequeno ou grande, 

perto ou longe, primeiramente a partir de quanto dinheiro eu tenho, 

ou se não tenho, depois, se eu puder escolher, irei morar perto disso 

ou daquilo, ou de quem. O caminho para se chegar à propriedade 

privada, antes a aquisição de uma parcela do solo, não é só resultado 

de antigas “invasões” e atuais ocupações. Quer dizer, há inicialmente 

as ocupações, mas depois disso a aquisição da propriedade vai se 

movendo em diversas direções, mesmo que “legalmente” sejam 

considerados “terrenos ilegais”, “sem o direito de propriedade”. 

Também é fato a localização dos terrenos e há um mercado de 

imóveis dentro dos territórios autoconstruídos, há especulação, ou 

será que é só por necessidade, como diz Abramo.  
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Casa Área ocupada (m²) Grau 

Casa Paciência 24,20 Média 

Casa Frida 36,36 Densa 

Casa Sonho 19,50 Leve 

Casa Menina 14,70 Leve 

Casa Anjo 36,40 Média 

Casa Ampla 12,47 Leve 

Casa Filhos 25,20 Média 

Casa Dona Flor 57,00 Densa 

 

O estudo de Daniela Veiga109 mostra uma quantidade imensa de 

imóveis vagos nesses territórios. Conversando com uma pessoa que 

estava trabalhando como gari meu bairro Rio Vermelho, ele me diz: 

“tenho uma casa em Lauro de Freitas, mas quero vir morar aqui! 

Estou terminando uma reforma para alugar e vir morar aqui em 

Salvador, pra ficar perto do trabalho”. Uma lógica de mobilidade. 

Dentro da sua condição, ele busca a solução.  

Os terrenos em que as autoconstruções acontecem possuem 

diferentes áreas, proporções também diferentes. Há uma 

configuração parecida com a cidade tradicional, aos moldes da 

ocupação da cidade colonial brasileira. Há uma escassez de área, pois 

com a condição econômica consigo adquirir uma área relativa a 

minha capacidade de compra, geralmente, áreas pequenas, se 

comparada com uma legislação que considera um terreno de 125 m² 

área mínima para loteamentos populares110. E quando encontro um 

terreno de 12,57 m², o que realmente está fora do lugar? É a maioria 

da população ou uma legislação idealizada em outro lugar? 

(Maricato, 2011). Uma ideia de cidade, de uma condição que não a 

nossa. Não estou dizendo que 20, 30 ou 50 metros quadrados de 

                                                           
109 Dissertação PPGAU-UFBA 
110 Lei federal de parcelamento do solo 8666?  

Tabela 2: Forças Solo por Casa, 2014. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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área é bom, mas é um fato nos territórios autoconstruídos, pelo 

menos é o que indica o Campo investigado. (ver Tabela 2). 

Se os terrenos têm essa área, há a necessidade de se verticalizar para 

ter mais espaço, para resolver a demanda dos demais usos 

necessários, para se chegar a uma moradia digna.  

Na Casa Filhos a força solo foi potencializada pela apropriação de um 

imóvel vizinho como arranjo para a ampliação da casa. A esperança 

que o Estado dê a solução para a situação, traz uma espera que segue 

em conjunto com o arranjo familiar que atravessa o arranjo 

econômico. A única filha se aloja em um quarto, enquanto os outros 

5 ou 4 filhos acomodam-se num só quarto. Nesta casa, a composição 

familiar parece ser o condicionante preponderante para a não 

realização de melhorias significativas na moradia, afinal é um pouco 

mais de dois salários mínimos para sustentar oito pessoas, o casal e 

seis filhos. O interessante aqui é que os seis estudam, há uma 

dedicação aos estudos mesmo que isso reflita há escassez de outras 

forças, como é na precariedade da casa, há uma clara prioridade pela 

educação dos filhos como melhoria de vida. Pode-se prever que 

passados quatro, cinco anos a situação tenha melhorado? Será que 

os filhos já estão contribuindo para a renda familiar?  

Na Casa Filhos não foi possível saber o tempo que acontecia o 

aluguel, pois uma situação “provisória” que poderá se tornar 

definitivo. Será que haveria a possibilidade da compra da casa por 

uma ação da ATHIS/Estado, para se realizar um projeto de melhoria? 

Há na realidade essa probabilidade se considerarmos os estudos que 

demonstram que existe nos territórios autoconstruídos, muitas casas 

vazias, sem moradores, ou até mesmo à venda. O estudo de Daniela 

Veiga (2007)111 comprova a possibilidade de se utilizar esses 

                                                           
111 Ver Daniela Andrade Monteiro. Domicílios sem Moradores – Moradores sem 
Domicílios. Um estudo sobre domicílios vagos em Salvador como subsídio para 
políticas habitacionais. Salvador: 2007. pp.143-144.  



  I 267 

domicílios vagos como “subsídio para as políticas habitacionais” que 

aqui no caso estaria se referindo ao déficit qualitativo, enquanto 

melhorias habitacionais que requerem aquisição de terrenos para 

ampliar a área construída das casas autoconstruídas, onde o terreno 

é exíguo. 

Há na proposta projetual do EPAE da Casa Filhos a melhoria de 

habitabilidade pelo ganho de 200% a mais de área construída 

preexistente, mas mesmo assim não se alcança o valor mínimo de 10 

m² de área por pessoa, sugerido pela norma, como um dos critérios 

para ser ter uma boa habitabilidade. O que isso significa? Talvez que 

esse valor construído como mínimo não esteja considerando terrenos 

de 20, 15 ou até mesmo 12 m², como acontece com a Casa Ampla. 

Pois, se fizermos a conta de que essa família com 8 moradores, o 

casal e seis filhos, não tenha a mínima possibilidade de comprarem 

um outro terreno, ou outra casa com área construída maior, que o 

Estado nunca chegue até eles, qual seria a solução? Eles com uma 

casa de 25 m² teriam que fazer pelo menos térreo, e mais três 

pavimentos, o que a própria norma não aprova, pelo menos aqui em 

Salvador. Crítico, exijo uma habitabilidade, e ao mesmo, não 

considero as condições preexistentes. Talvez, um caminho seja a 

modificação do referencial de habitabilidade, a partir de estudos das 

autoconstruções e os territórios autoconstruídos.  

A potencialização da força solo na Casa Ampla pra mim é 

surpreendente, pois eles usam de dois caminhos para ampliar e 

melhorar a habitabilidade sem a verticalização e o que seria pelo 

consenso, a compra do terreno vizinho: duas situações sequer 

pensadas em 2006, pois inesperadas. O vizinho ter recebido um 

espaço comercial para a transferência de sua serralheria, e o 

falecimento da vizinha. No entanto, eles tomam a iniciativa de 

solicitar à CONDER para anexar a seu terreno, e o outro o de alugar a 

pequena casa da vizinha, e guardar o espaço para o filho dela, 
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quando ele puder retornar. Duas ações que provocou um arranjo 

pouco previsto. Como que uma pequena área livre, um quintal pode 

promover uma ótima situação de ventilação cruzada? 

 

3.1.3 Diagrama forças saberes  

Num outro dia, durante uma viagem, olhamos por acaso 
para um varredor de rua. Le Corbusier me disse: “Sabe 
Wogenscky, o que aquele homem faz é tão importante 
quanto o que eu faço”. Estupefato, pedi que me 
explicasse por quê. E ele explicou: a consequência dos 
atos é a qualidade do que é feito, o que nós decidimos 
fazer, nossa profissão, por exemplo, é menos importante 
que o valor do resultado e a exigência que temos em 
relação a ele.  Procurar fazer tudo bem-feito leva a 
construirmos a nós mesmos, incansavelmente, assim 
como se constrói uma casa. A qualidade do resultado 
decorre dessa construção de si.  

André Wogenscky112.   
 

Quais os saberes de quem autoconstrói? Quais as técnicas que 

advém das mãos de quem realiza a autoconstrução? Com 

ferramentas ou sem ferramentas, com a condição que lhes é 

característica, como as pessoas realizam a autoconstrução? De onde 

vem a experiência prática do fazer das pessoas que fazem sem 

projeto prévio, que não segue a legislação, não aprova projeto em 

prefeitura, não acessa o código de obras.  

Os saberes de pedreiros, pintores, serralheiro, auxiliar de serviços, 

mestre de obras, encanador, prático em elétrica e hidráulica, dobas 

de casa, empregadas domésticas, atravessam a autoconstrução em 

diversas situações e colaboram na sua realização, com potências 

diversas. 

Os saberes de quem autoconstrói são atravessados pelas diversas 

formações/ocupações que por vezes, potencializam suas ações. Há 

                                                           
112 WOGENSCKY, André. Mãos de Le Corbusier. São Paulo: Martins fontes, 2007. 
(orelha do livro) 
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uma circulação de ideias, de soluções quando alguém decide, por 

escolha ou necessidade, ou por vontade, aprender a fazer aquilo “no 

olho”. Esse processo de aprendizado vai acontecer ao ver alguém 

construindo, ou colocando “a mão na massa” como diz o marido de 

Frida, o pintor-arquiteto. Pode ser também na conversa com outra 

pessoa sobre o serviço – suas etapas e ações; ou ouvindo os que 

“sabem mais” sobre aquela técnica; ou de uma orientação de um 

saber técnico de um profissional - o comentário ou mesmo 

orientação de arquitetos ou engenheiros em seus trabalhos. Até 

mesmo assistindo um “tutorial” na web, e sem dúvida nenhuma, 

colocando a “mão na massa” – praticando. Os saberes irão passar, 

também, de “ouvido a ouvido”, diz um Mestre de Obras.113 O texto, a 

palavra escrita até então não colabora. 

 

Figura 265: Diagrama da Condição - forças saberes. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A profissão de pedreiro parece ser recorrente, das oito casas, pelo 

menos na Casa Frida, Sonho e Menina seus moradores 

experimentaram essa atividade, por querer aprender ou por 
                                                           

113 Roda de Conversa na disciplina de Ateliê III, turma de 2017. Ver Fala completa 
no Apêndice.  
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necessidade, de fazer a própria obra. Há uma hierarquia nos serviços 

da construção, e que parece estabelecer um saber poder entre os 

profissionais da autoconstrução (servente/ajudante, pedreiro, 

encarregado, mestre de obra).  É assim que relata o genro de Dona 

Flor.  

Algumas pessoas que autoconstroem são profissionais da construção 

civil, como o pintor-arquiteto, marido de Frida. Parece-me 

interessante que, sendo autônomo, como o genro de Dona Flor, que 

tem uma pequena empresa de obras e reformas – JAR, os saberes 

vão se lapidando, pois, os serviços não acontecem ali, como diz ele, 

“não trabalho no bairro” e sim, em bairros de classe média, onde 

certamente os materiais e as soluções devem trazer atualizações 

para seu aprendizado, que deve refletir nas soluções de sua casa. 

Noto isso, no banheiro e na escada, são serviços melhores se 

comparado com as demais.  

Outra casa que materializa os saberes de seu morador, por conta de 

sua profissão que é de trabalhar com esquadrias e boxes de 

banheiro, é a Casa Menina. Esse banheiro é um dos melhores das 

oito casas, se considero as peças sanitárias (lavatório, vaso sanitário, 

e chuveiro elétrico), os materiais e o acabamento realizado. Na Casa 

Dona Flor o banheiro da casa da filha é também completo, e até 

maior do que da casa da mãe, devido aos saberes do marido, que é 

construtor. Isso revela que esses saberes presentes potencializam as 

soluções melhores dentro de uma mesma condição de escassez 

econômica.  

As forças saberes (Figura 266) vão ser atravessado pelas diferentes 

profissões que cada pessoa que autoconstrói tem: vai fazer diferença 

se a pessoa é pedreiro ou porteiro, pintor, empregada doméstica ou 

cozinheira. Dependendo de sua profissão a feitura da obra será mais 

cara ou mais barata, mais rápida ou demorada. Sendo pedreiro ou 

trabalhador da construção civil ele mesmo faz a maioria da obra, 
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como na Casa Frida. Se não tiver nenhuma formação de construção 

terá que contratar ou depender da ajuda de familiares e/ou vizinhos , 

como na Casa Sonho e Casa Ampla, onde um Diagrama de forças das 

relações de afetos poderia ser representado e revelaria as relações 

com as demais forças.  

Há uma repetição nas forças econômicas, que tem uma potência 

maior na realização da autoconstrução. Pois se, em algumas 

situações, as pessoas que fazem a escada astuciosa, a cozinha e 

banheiro (com redes hidráulicas e elétricas) são as mesmas que 

constroem os edifícios “inteligentes” no mercado da construção civil, 

com a orientação de engenheiros e arquitetos, por que eles não o 

fazem em suas casas? Por que eles não têm a quantidade de dinheiro 

“ideal” de lá.  

Os limites dos saberes autoconstruídos pode ser lido quando sugiro 

ao casal da Casa Frida, a substituição por telha cerâmica para 

abrandar o calor no segundo pavimento, onde fica a sala e a cozinha. 

Para o marido, não é o custo da telha e do madeiramento que vem 

justificar a não realização do serviço, mas sim um problema 

preexistente, e sim a sua questão: “a estrutura não aguentaria, teria 

que ser reforçada”. Esse morador tem consciência dos problemas 

estruturais, o que o impede por sua vez de aumentar o pé-direito do 

último pavimento e colocar telha cerâmica para melhoria do conforto 

térmico. Essa consciência e responsabilidade promove o limite em 

suas ações, o faz aguardar a vinda de um técnico, seja por meio de 

contratação, o que parece quase sempre inviável pelo custo de se 

fazer uma prospecção, ou por meio da assistência técnica promovida 

pelo Estado. Então, onde está o problema? O planejamento de se 

fazer uma estrutura pensando nos andares possíveis num tempo 

longo? Um limite!  

Há semelhanças nas relações com as forças econômicas e solo 

resultando em [sutis] diferenças nos resultados observados nas 
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materialidades das oito casas autoconstruídas. As sutis diferenças vão 

estar antes nas pessoas, nos indivíduos e seus processos de 

subjetivação, que vão influenciar suas ações, suas escolhas no fazer 

do dia-a-dia, e daí criar. Criar ou recriar. Elas podem ser lidas como 

diferentes intensidades de astúcia - métis em grego, que no estudo 

de Marcel Détienne e Jean-Pierre Vernant é “uma forma particular de 

inteligência, uma prudência avisada”.  

Os saberes dos Mestres Artífices da arquitetura patrimonial já estão 

sendo investigados e registrados, como no estudo coordenado por 

Margareth PIMENTA (2012)114. Esse tipo de reconhecimento é 

necessário também para os mestres de obras urbanos. Trazer um 

olhar minucioso sobre os saberes desses mestres que autoconstroem 

é um trabalho a ser realizado, e o estudo de Richard Sennet é um 

referencial, como sugere Miranda (2019). Há uma circulação de 

ideias também na autoconstrução! 

3.1.3.1 Os saberes autoconstruídos pela escada astuciosa 

Os saberes autoconstruídos e o resultante desses vão ser vistos aqui 

na forma de um elemento arquitetônico, que me chamou a atenção 

com sua presença nas cinco das oito casas investigadas: a escada. 

(Figura 267). 

 A intenção é demonstrar que a casa autoconstruída, se estabelece 

como obra aberta e chega, ou pode chegar, à moradia digna 

utilizando-se de um elemento arquitetônico fundante: a escada 

astuciosa. Para tanto, essa escada se estabelece muito mais pela 

astúcia do que pela técnica seguindo a Norma 9050. A escada 

astuciosa - como a denominamos, nasce de um agenciamento do 

espaço provocado pela necessidade. Um espaço restrito- mínimo, o 

                                                           
114 Mestres artífices de Santa Catarina. / coord. Margareth de Castro A. Pimenta. 
Brasília, DF: Iphan, 2012. 196 p.: il. color. (Cadernos de Memória; 2). Disponível: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColCadMem_MestresArtificeis_Sant
aCatarina_m.pdf. Acesso: 18 set 2018.   

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColCadMem_MestresArtificeis_SantaCatarina_m.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColCadMem_MestresArtificeis_SantaCatarina_m.pdf
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que restou, sobrou, pois antes, se divide os espaços dos quartos, sala, 

cozinha, banheiro. A necessidade não é somente para subir e descer 

de uma área social para uma área mais íntima, como geralmente 

acontece pelos saberes dos arquitetos, ela sobe para mais uma laje, 

mais outra laje e outra, e assim vai. Ela é ganho de área para 

construir mais e aumentar os quartos, aumentar o conforto. Ela é 

possibilidade de novas unidades, como na Casa Frida, e na Casa Dona 

Flor.  

Novas unidades habitacionais pode ser a possibilidade de geração de 

renda, como um aluguel. Ela é a possibilidade de abrir um negócio no 

térreo e morar no pavimento de cima. Ela não é única, elas são 

várias, não só de um desenho, mas tanto forem os pedreiros e 

moradores que a construíram. A escada astuciosa deve ser aberta, 

isto é, permitir essa continuidade de andares acima. A saída numa 

varanda possibilita outros acessos e novas unidades, como na Casa 

Dona Flor, ou num pequeno hall, como na Casa Sonho.  Isso significa 

que não se deveria coloca-la saindo de dentro de uma sala, mas 

numa área que pode ser transformada em hall. Um espaço 

intermezzo do privado e o semi-público.  

Potencializa aquilo que deveria ser uma só “unidade” no sentido de 

aumento real de área, e promove, e permite uma multiplicidade de 

unidades, com acessos independentes, ou não. Essas unidades, não 

necessariamente serão residenciais, mas que também podem ser de 

uso comercial, e de serviços, e até institucional. Tudo junto e 

misturado. Esses acessos não partem necessariamente de um só 

lugar, mas vão como que germinando pontos de saídas e chegadas, e 

num pequeno espaço que sobra, inicia-se uma nova escada. 

Parecem, às vezes, chegar ao céu. Escadaria para o céu115. Uma 

escada rapel, assim foi a sensação subindo a escada da Casa Frida. 

                                                           
115 Led  Zeppelin - Stairway To Heaven.  
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Figura 266: Cinco escadas astuciosas.  
Fonte: elaborado pela autora. 
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 Sobre como foram feitas as escadas da Casa Frida (Figura 268), o 

marido-pintor diz: “A escada eu fiz na tora, na cara e na coragem. 

Bati a laje, botei o concreto, e depois fui fazendo os pilarzinhos 

(degraus). Coloquei com bloco os degraus. ” E, sobre a segunda 

escada: “Não, lá tem menos espaço, lá é pouco, não ficou 

confortável! Não deu pra fazer direito, essa aqui tudo bem”, 

referindo-se à escada rapel. A tecnologia de construção utilizada 

nessa escada é a laje pré-moldada com degraus com blocos. Ele tem 

a consciência de que a escada não ficou confortável, tem consciência 

que necessitaria de mais espaço “o espaço é pouco”. A escada é um 

dos elementos arquitetônicos que permite a autoconstrução ser 

aberta. Permite se chegar ao ideal da casa própria pela 

autoconstrução. E a pergunta é a seguinte: Qual seria esse espaço 

ideal para quem tem um terreno de 35 m2? Qual seria a escada ideal 

para esse terreno? A partir da necessidade o saber autoconstruído 

ultrapassam as normas preestabelecidas. Insurge de outras lógicas. 

Se uma lógica é a da condição econômica ideal a outra é a da 

escassez.  

A escada da Casa Sonho tem uma subida e descida agradável, com 

degraus balanceados, corrimão, e um desenho em “L” arredondada 

que é o mais elaborado das cinco (Figura 269). Esta foi realizada por 

um pedreiro contratado, amigo do marido de dona Sonho. A questão 

da estrutura é também um diferencial, pois foi feito um reforço 

estrutural para a construção da escada com um pilar, ele está lá “na 

espera”. E ainda, a escada chega a um pequeno hall. Aqui, revela-se 

um planejamento para a continuidade da escada que vai possibilitar o 

segundo pavimento, que é o sonho da moradora, como ela mesma 

diz: “Foi feito pra isso!”. Já a de Frida causa insegurança e é difícil 

para subir pela grande inclinação, com pisos extremamente 

pequenos, que causa insegurança ao descer. Qualitativamente, 

vemos ali num mesmo contexto duas situações diferentes, que 

Figura 267: Escada Casa Frida. 
Fonte: acervo da autora. 

Figura 268: Escada Casa Sonho. 
Fonte: acervo da autora. 
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respondem diferentemente o desafio da escada, uma é sem dúvida 

melhor solucionada do que a outra.  

A escada da Casa Menina foi feita por um pedreiro que recebeu 

críticas de outro pedreiro: “Malfeita! ” (Figura 270). A escada tem 

apenas 11 degraus para uma altura para vencer de 2,73 metros. Os 

pisos variam de 0,34 m o primeiro, a 0,22, 0,26 até 0,31 m, 

configurando-se uma escada rapel. O interessante nela é a solução 

para o acesso ao primeiro degrau e que funciona como um patamar 

para mudar de direção e subir- um degrau patamar. Uma solução 

astuciosa.  

Na Casa Ampla a escada astuciosa é de madeira, trabalho de um 

marceneiro que era colega do casal, com pisos de apenas 20 cm e 

com apenas 10 degraus, para vencer o pé direito, resultando em 

espelhos acima de 28 cm (Figura 271). Uma escada rapel, como a de 

Frida, mas com técnica diferente. Na avaliação da própria moradora 

uma escada “precária, alta e difícil de subir”. Aqui, como resolver 

esse acesso vertical se a sala/cozinha tem apenas 9,30 m²?  

Já, a escada da Casa Dona Flor é a melhor das cinco escadas, tendo 

13 degraus, pisos e espelhos com alturas dentro do limite da norma, 

com corrimão e revestida em cerâmica (Figura 272). A escada foi 

construída por um ajudante de pedreiro contratado pelo genro de 

Dona Flor, que segundo a esposa aprendeu a fazer. Assim, ele diz 

como contruir uma escada: “É projetar o ambiente. Onde tá ali, tem 

que desenhar.a escada toda, nos espaços se vai caber, quantos 

degraus vai dar, se é 5, se é 6 se é 10. Se não der tem que medir até 

dá todo padrão”.  

Pergunto se ele segue o padrão da norma ou tem uma fórmula?  Ele 

diz: 

É o espaço, você marca no espaço, se é um, se é dois, 
se é três lance, o que vir faz (...) você marca o lance, 
calcula tudo e marca a escada. Piso de 28 a 29 cm; 
espelho de 18 a 22 cm. Eu faço o projeto e amostro 

Figura 269: Escada Casa 
Menina. 
Fonte: acervo da autora. 

Figura 270: Escada Casa Ampla. 
Fonte: acervo da autora. 

Figura 271: Escada Casa Dona 
Flor. 
Fonte: acervo da autora. 
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(sic) a pessoa. Dá pra fazer assim, se aceitar, bem, se 
não aceitar, eu passo pra outra pessoa. 

Essa outra pessoa é um arquiteto, pois ele tem um que o apoia. Fala: 

“Eu crio e se o cliente não aceitar eu passo pro arquiteto (...) o 

arquiteto cria melhor, com as medidas tudo certinha”. 

Na arquitetura autoconstruída a escada é necessária para se ganhar 

mais área, como no terreno de 19,50 metros quadrados (Casa 

Sonho), de 12,67 m² (Casa Ampla), 14,70 m² (Casa Menina). Ela é 

necessária quando o terreno é em aclive. O terreno que pode ser 

bastante irregular, de topografia íngreme, afinal essas arquiteturas se 

ocupam de terrenos com menos valorização no mercado, e também 

por ser considerado pela legislação urbanística “non aedificandi”, as 

escadas são necessárias desde o princípio.  

Ela é necessária para possibilitar independência de acessos, 

possibilitar liberdades, independência de acessos, como na Casa Frida 

e na Casa Dona flor. Ela é necessária para a promoção de outras 

unidades, que nascem dentro da mesma arquitetura, mas tem 

acessos independentes: de uma casa para gerar outras casas ou 

outros usos. Ela é tudo isso. Elas, as diversas escadas de uma mesma 

obra possibilitam uma potência. Ela potencializa a arquitetura de ser 

o que ela quiser ser, num próximo andar.  

Mas, se ela, a escada astuciosa é tudo isso, por que tantas críticas 

negativas a respeito das escadas realizadas na autoconstrução? Há 

um discurso consensual que elas, as escadas autoconstruídas não 

respondem às condições mínimas de acessibilidade e também são 

desconfortáveis, como podemos experimentar na escada rapel. 

Espelhos alcançam alturas de até 30 cm, na segunda escada da Casa 

Frida, bastante desconfortável para quem sobe e desce todo dia 

numa casa. Às vezes, não tem corrimão.  

O desenho delas pode ser diferente: De um lance, dois lances, em U 

ou em L, ou helicoidal, ou em leque, ou degraus com pisos 
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balanceados. Mas, se forem com o mesmo desenho, isto é, as duas 

são de um lance só. Reta. Qual pode ser o julgamento de uma ou de 

outra, pisos e espelhos vazados. Não.  Talvez o argumento seja: uma 

foi projetada por um “arquiteto” e a outra por um “arquiteto 

anônimo”. O que isso significa: que uma tem mais valor que a outra? 

Por quê? Porque o arquiteto teve que passar pela universidade116, 

pelo crivo da ciência, enquanto saber técnico-científico e foi 

reconhecido pelo poder de saber. O saber não exatamente de 

construir, mas o saber de criar o desenho. Já o arquiteto anônimo, os 

pedreiros, mestres de obras que constroem as escadas sabem 

construir, mas, no entanto, talvez não saibam desenhar.  

Um julgamento construído a partir de um lugar que julga o outro 

pelo o que ela é, e não pela condição que ele parte. Temos o “saber 

sobre algo” e o “saber com a experiência”. Resumindo não está 

dentro da norma117. Mas a norma não é lei. E se for lei, de que lugar 

se parte para construí-la. Qual é norma? A NBR 9050, de 

Acessibilidade da ABNT. Mas veja, a NBR abarca majoritariamente as 

edificações públicas118, e não as privadas. E a autoconstrução é da 

esfera do privado. Se bem que, quando a autoconstrução se 

transforma em casa empreendimento, ou igreja, escola, comércio, 

como afirma Maricato (1979). A escada não desvia das normas 

porque os indivíduos que a constroem não conhecem o caminho da 

norma. Eles conhecem o caminho da necessidade. As pessoas 

conhecem a essência da escada que é subir/ descer, e esse subir e 

descer tem diversas causas. Ela é resultante de ações táticas que 

produz outra materialidade, uma outra lógica de espaço, que é o 

                                                           
116 Nem todos: Le Corbusier autodidata, Tadao Ando, Zanine Caldas... 
117 Norma é diferente de lei .  
118 A própria Faculdade de Arquitetura da UFBa ainda não está dentro dessa norma, 
ela vem sendo adaptada para responder a uma norma que não existia quando do 
projeto de Diógenes Rebouças foi realizado. Não há acessibilidade universal, tudo 
bem que melhorou bastante desde quando aqui cheguei em 1996. A rampa, os 
acessos, os corrimãos que não haviam, devido a “estética” moderna. Tem sido 
feitas atualizações necessárias, devido às demandas contemporâneas, ou melhor, 
as necessidades contemporâneas. 
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tempo-espaço autoconstruído. Quais os limites das escadas 

astuciosas nas arquiteturas autoconstruídas hoje? 

Elas não possibilitam a ventilação vertical, pois geralmente possuem 

degraus fechados, e não vazados, já que a técnica de construção é 

das lajes pré-fabricadas. Elas podem vir a ser os “poços de ventilação 

da autoconstrução”. As janelas poderiam se abrir para o poço da 

escada e esse poço ser vazado. A cobertura desse poço, isto é, da 

escada astuciosa deve ser iluminado e ventilado. Como? A claraboia 

tradicional que é feita de policarbonato é vendida no mercado, pode 

ser utilizada, mas, e a ventilação, já que o ar quente sobe? (Soluções 

do Ateliê 3 de 2016). Elas também são fechadas por paredes a sua 

volta, o que necessariamente não precisaria. Deveria se utilizar 

gradis, cobogós, algum elemento vazado para permitir a entrada e 

saída. A escada astuciosa é uma força flexível, é criação a partir dos 

saberes autoconstruídos, mas é também recriação a partir das 

escadas que seguem a norma.  
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3.2 Diagramas da autoconstrução 

São construídos três diagramas a partir dos processos reconhecidos 

nas oito autoconstruções investigadas que revelam em suas 

materialidades e nas necessidades identificadas semelhanças nas 

escolhas de seus moradores, indicando processos de subjetivação 

com repetições e diferenças. São eles: o Diagrama Paciência, o 

Diagrama Frida e o Diagrama Sonho. Indico em cada diagrama as 

relações das forças e seus graus de potência que os caracterizam e 

reúno as casas que podem ser representadas por esses diagramas.  

3.2.1 Diagrama Paciência  

É a relação de forças que se atravessam, se tocam e repercutem nas 

ações dentro dos processos de autoconstrução, sendo identificada na 

materialidade das casas autoconstruídas e nas falas de seus 

moradores. O Diagrama Paciência permeia a Casa Paciência, a Casa 

Anjo e a Casa Filhos representando uma relação de forças que requer 

das pessoas a espera, a resiliência, a paciência. A força econômica, 

solo e saberes da condição que resultou essas casas têm potência de 

grau leve, configurando uma condição de escassez, que em relação às 

casas, aqui investigadas, se configura como a mais densa.  

 A Casa Paciência, Casa Anjo e a Casa Filhos revelam uma força 

econômica leve, identificada em 2014, e que permanece no intervalo 

dos oitos anos, refletindo num espaço-tempo quase congelado. 

Numa certa temporalidade da autoconstrução a força econômica 

pode se configurar de extrema escassez, como num período de 

desemprego, ou de estudos dos filhos, como na Casa Filhos, e ela 

manterá ali estática.  

Na Casa Paciência acontece por somente uma pessoa trabalhar e 

ainda alimentada pela esperança em adquirir um apartamento entre 

as novas unidades que estão sendo construídas pelo plano de 
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intervenção do Estado, temos um espaço quase sem modificação 

depois de oito anos, configurando um tempo congelado. A força 

econômica da família vem da aposentadoria do marido de um SM, e 

com o complemento com a venda de lanches por ele, e as eventuais 

faxinas, que ela diz ainda fazer.  

Quais outras escolhas tiveram que fazer? A escassez econômica foi 

uma das forças, pois a fala de Dona Paciência é alimentada pela 

esperança. A esperança de adquirir um apartamento entre as novas 

unidades, que ainda estavam sendo construídas pelo plano de 

intervenção do Estado. Será que a “esperança” de conseguir um 

apartamento traz uma aceitação daquela habitabilidade vivida? Será 

que as escolhas e as ações são diversas dentro da mesma escassez 

econômica?  

A força solo, com as áreas de 12,57 m², 14,70 m²; e 19,50 m², vai 

dificultar a melhoria da habitabilidade nessas autoconstruções e na 

relação com a força econômica e saberes também de grau leve, vão 

configurar um espaço-movimento que se movimenta lentamente, 

quase um tempo congelado. Isso pode ser observado na Linha do 

Tempo das casas Paciência, Anjo e Filhos.   
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Figura 272: Linha do tempo das Casas Paciência, Casa Anjo e Casa Filhos. 
Fonte: produzido pela autora, 2019. 

 

Parece que a necessidade de adensamento construtivo, para 2, 3 

pavimentos seja um dos caminhos para a melhoria de habitabilidade. 

Por isso, a busca por multiplicar a área útil e a expressão “céu é o 

limite” torna-se sugestivo.  

A busca pela privacidade é o mesmo de qualquer pessoa, e no caso 

de áreas exíguas torna-se mais importante, o que a fala dos 

moradores revela, pois mesmo que o quarto caiba apenas a cama, é 

melhor ter dois quartos pequenos para um filho e para a filha, do que 

terem que dividir o mesmo quarto. Isso na Casa Filhos é evidente, a 

única filha dorme sozinha num quarto e os outros cinco filhos num só 

quarto. Deve-se considerar com mais atenção, a privacidade como 

critério para compor a habitabilidade, como na escolha por fazer 

quartos menores, que o mínimo exigido pelas leis existentes, 

buscando responder a essa demanda. Isso rebate o critério de se 

fazer quartos maiores, dentro de padrões consolidados para abrigar 

móveis e todos os filhos num só quanto, não importando o gênero. E 

por outro, para realizar essa “melhoria” a busca por aumento de 

área, justificando a “verticalização” e do aumento da “densidade” 

construtiva, como na Casa Sonho, ter mais um quarto para o filho, 

torna-se prioridade nestes territórios. 

O Diagrama Paciência que caracteriza essas três casas no momento 

investigado, reflete um espaço-movimento congelado, pois não há 

ampliação da área que tenha trago melhorias de habitabilidade, mas 
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sutis mudanças acontecem como renovar a pinturas das paredes, 

como diz dona Paciência: “é renovada todo fim de ano”. Na Casa 

Anjo, nada foi percebido e nem revelado pela moradora. Já na Casa 

Filhos, sim, a apropriação de mais um quarto provocou uma 

melhoria, lenta, discreta, mas importante.  

É interessante perceber que a habitabilidade de um barraco de 

madeira, alumínio/zinco, vai atravessar todas as oitos casas em sua 

Linha do Tempo. Na fala de uma das entrevistadas, quando 

perguntada sobre como construiu a casa, ela diz que começou com 

um cômodo de madeira, depois fizeram o que está ali. Pela pesquisa 

todos os oito começaram por um cômodo: de madeira, ou partes de 

alumínio e divisórias de tecidos. A Casa Anjo é a que permanecia com 

essas características ainda em 2015, passados oito anos, e talvez, é a 

que represente a essência do Diagrama Paciência. Na Casa Paciência, 

a moradora aguarda com uma “paciência de Jó” receber um 

apartamento do MCMV, confiante na promessa que, mesmo 

demorada (fazia dez anos), o programa do Governo do Estado lhe 

daria uma casa digna, um “apê” do MCMV. Será que esse conceito do 

que é uma “casa digna” não seja fruto da produção de conhecimento 

realizado pelas forças de consenso dos saberes, dos saberes dos 

arquitetos, que tem uma dificuldade em reconhecer a potência que 

tem uma casa autoconstruída? Afinal, como vai ser demonstrado à 

seguir, no Diagrama Fria e no Sonho, outras habitabilidades 

atravessam a autoconstrução em sua “história de vida”.  

3.2.2 Diagrama Frida 

O Diagrama Frida representa as relações das forças econômicas 

densas, com as forças saberes e forças solo também densas. As 

forças saberes como já visto, não necessariamente representa 

somente os saberes dos moradores/as e ou proprietários, mas 

também as relações de afetos dessas pessoas (círculo amigos, 

familiares, amores e romances, etc.). Na Casa Dona Flor tem os 
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saberes do genro- construtor, e os romances de Dona Flor, pedreiro e 

eletricista, além dela mesma, uma proprietária que assume pra si o 

controle de sua vida, de um feminino denso- generoso e livre. E 

também na Casa Frida, onde tem os saberes do marido de Frida - 

pintor que trabalha em empresas da construção civil, e os saberes 

dos irmãos de Frida que potencializam as ações. Nessas duas casas as 

expectativas de mudanças revelam-se pelas falas de seus moradores, 

como a vontade de transformar o pequeno hall numa atividade de 

serviço, como experimenta Frida com seu “pequeno” salão de beleza. 

Na Casa Dona Flor ele diz da vontade de construir no segundo 

pavimento sua nova casa.  

Nas casas com características do Diagrama Frida as soluções estão 

mais consolidadas, e as mudança possam requerer soluções mais 

elaboradas, como na Casa Frida, onde a necessidade de melhorar a 

cobertura do terceiro pavimento significa refletir sobre o peso que 

acarretará na estrutura preexistente, que deve ser avaliada. No 

entanto a força solo que tem grau denso, potencializa maiores voos 

dessas autoconstruções, pois o terreno de 57,00 m² de Dona Flor, 

resultante da compra do terreno vizinho, e o da Casa Frida com 36,36 

m², permite arranjos arquitetônicos mas amplos.  

As pessoas estão numa condição parecida, mas o como elas lidam 

com aquilo parece potencializar ou não as ações. A fala do pintor 

arquiteto da Casa Frida, a do pedreiro construtor da Casa Dona Flor e 

da própria Dona Flor traz uma coragem, um ímpeto de lidar com as 

vicissitudes da vida que parecem diferentes das dos outros. São sinais 

que nos levam a caminhos mais complexos do que os da 

materialidade, e sim dos processos de subjetivações.  
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Figura 273: Linha do tempo das Casa Frida e Dona Flor. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Na Casa Frida, Casa Menina e na Casa Dona Flor tem a mão-de-obra 

dos próprios moradores e isso parece dar uma autonomia nas ações 

de melhorias, e também por exercer ter uma certa coragem. Às 

vezes, melhor ou pior do que o idealizado, mas agirão 

autonomamente em suas casas, por necessidade, mas também por 

curiosidade, como na Casa Frida pelo seu marido “curioso”. A fala 

dele e da própria Dona Flor revela um ímpeto de lidar com as 

vicissitudes da vida que parecem diferentes das dos outros. 

A força econômica dessas duas casas representa a melhor renda per 

capta entre as oito investigadas: Casa Frida é de ½ SM e na Dona Flor 

é de 1 ½ SM. Nas duas casas essa força com a dos saberes possibilita, 

no dia-a-dia, ações de modificação da casa. Na Casa Frida o pintor, 

que também é uma pessoa “curiosa”, que “mete a cara” como ele se 
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auto definiu, garantiu um tempo-espaço que se movimentou 

independente de ter tido o condicionante financeiro ideal. 

Sempre fui curioso sempre quis fazer as coisas. Eu sabia 
o traço do material, 3 por 1, três de material para uma 
lata 1 de cimento, aí fui fazendo, fui fazendo. Meu 
irmão me ajudava pois não tinha dinheiro pra pagar, 
tive que meter a cara. Fui fazendo, fez a primeira parte 
e depois dividiu, ele ficou com a casa daí. Ele resolveu 
fechar porque queria a parte dele, não tinha lugar pra 
botar roupa, a gente foi subindo, não tinha como 
espichar pro lado e pro fundo a gente foi subindo. Fiz 
tudo sozinho! A maior parte eu fiz, e os colegas 
ajudaram 119. 

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

 Ele tem a possibilidade de agir, mesmo que de uma ação pequena, a 

partir do material de construção que talvez já exista em sua casa, 

sem precisar contratar um técnico para realiza-la, o que demandaria 

mais dinheiro. Essas relações de forças potencializam o espaço-

movimento da autoconstrução, cotidianamente. 

Eu chegava às 5 horas, e trabalhava até as 10 horas da 
noite, acordava as 4 da manhã. Demorou uns 10 anos, 
todo o tempo. Durou muito tempo, todo tempo 
fazendo. Comprava material deixava aí e de noite fazia 
(informação verbal120).  

Fala do marido de Frida “pintor arquiteto”, 2015. 

Refletindo a complexidade do Diagrama Frida que representa forças 

mais potentes e um espaço-movimento mais consolidado, casas com 

dois ou três pavimentos já é realidade, como é a Casa Frida, e a Casa 

Dona Flor vão se beneficiar temporariamente da possibilidade de 

abrir janelas para o terreno vizinho. No entanto, essa condição pode 

ser temporária, já que a casa vizinha representa o diagrama Paciência 

e tem a possibilidade de vir a ser Sonho ou Dona Flor. Na Casa Frida, 

tanto no 1º quanto no 2º pavimento, a solução para a ventilação dos 

cômodos dos fundos é através do “desvio” muito utilizado nos 

territórios autoconstruídos que é o de fazer aberturas para o terreno 

vizinho sem afastamentos. Poderia dizer que isso é possível quando 

os vizinhos do entorno imediato ainda na ocuparam “o céu” que eles 

                                                           
119 Informação verbal 
120 Informação verbal 
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têm por direito. A legislação atual já concede o “direito adquirido” a 

quem abre iluminação/ ventilação, se após certo tempo não houver 

reclamação. Isso já mostra o reconhecimento do fato em territórios 

autoconstruídos. Esse não pensar o devir da autoconstrução é um 

dos requisitos que vai prejudicar a ventilação e iluminação dessas 

casas. Aqui z esse planejamento por parte dos arquitetos deva ser à 

longo prazo, pensar um futuro distante. O morador tem consciência 

dos problemas estruturais, o que o impede por sua vez de aumentar 

o pé-direito do último pavimento e colocar telha cerâmica para 

melhoria do conforto térmico. Essa consciência e responsabilidade, o 

faz aguardar a vinda de um técnico, seja por meio de contratação (o 

que parece quase sempre inviável) seja por meio da ATHIS. 

Percebe-se que a área útil do quarto não importa, importa sim a 

privacidade do filho e da filha. Aí uma questão que me parece 

semelhante a qualquer outra família: o respeito a privacidade, seja a 

do casal seja a dos filhos, ou as questões de gênero.  Uma 

improvisação ou um momento de construção, de reforma? pois no 1º 

pavimento o banheiro ter sido reformado e azulejado até o teto, só 

não tem ventilação e iluminação natural, que é um dos “requisitos 

para uma boa habitabilidade”. Ali, uma sala com sofás e mesa para a 

cozinha, mas a grande reclamação, o calor. O conforto térmico é 

prejudicado pelo pé direito baixo, 2,30 m e o material da cobertura, 

telha de fibrocimento. 

A privacidade na Casa Frida é promovida pela escolha de ter dois 

quartos pequenos, filho e filha adolescentes, do que ter um só quarto 

como era em 2006. E por outro, para realizar essa “melhoria” é 

necessário a busca por mais área que é a causa da “verticalização” e a 

“densidade” construtiva. Uma justificativa plausível na busca pela 

moradia digna. Assim, o critério de privacidade deve ser considerado 

nessas condições, onde as áreas dos espaços devem partir de outras 

referências, para compor o conceito de habitabilidade. 
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Na Casa Dona Flor a força saberes é densa, potente: precisamente na 

casa da filha, onde o genro é pedreiro construtor, onde o 

condicionante técnico é potencializado, mais somando-se a isso 

temos o condicionante do lugar/terreno facilitado, já que Gi, a mãe, 

doa, presenteia a filha com a posse da laje do primeiro pavimento, 

comum nas autoconstruções. Ora, vamos considerar que partir da 

propriedade de um terreno laje para a realização da casa, 

potencializa o desejo, o vislumbrar e o sonho da casa própria, e mais 

ainda, o investimento naquela que é seu, conquistado como presente 

- herança familiar- laje herança. 

A questão de como resolver a situação de aberturas situadas no 

térreo, para que possam ser abertas sem perder a segurança e a 

privacidade? A solução utilizada na Casa de Dona Paciência parece 

ser a solução: projetar pequenas varandas, de 70, 80, 90 cm que 

poderiam ser protegidas por gradis, e a janela daria para essa 

pequena varanda, onde poderiam ficar abertas para a ventilação a 

qualquer hora, protegidas também da chuva e pessoas 

desconhecidas.  

Outra questão é a utilização do mesmo terreno para demandas de 

outras unidades habitacionais. Vemos aqui a mãe provendo para a 

filha casada que mora de aluguel uma moradia em seu terreno. Se for 

uma família com três, quatro filhos que poderiam se casar, ou 

mesmo, morar sozinhos, poderia eu pensar em fazer um 

“residencial”121 que promoveria moradia para todos? A laje poderia 

ser considerada uma herança? Poderia ser denominada uma casa 

empreendimento? Afinal estamos falando de pessoas de uma 

condição econômica que dificilmente terão condições de comprar 

diversos imóveis. Como resolver os acessos para as unidades 

independentes? Uma escada aberta que possibilitará a construção 

em momentos diferentes?  

                                                           
121 Ver foto “Residencial Dona Helena” na Avenida Cardeal da Silva. 
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Quantos pavimentos possíveis? A legislação hoje aqui em Salvador 

permite uma unidade com térreo mais um pavimento e mais uma 

unidade, totalizando térreo mais dois. A casa empreendimento já é 

um fato.  

A área de serviço, espaço para tudo acontecer? Nas propostas do 

EPAE assumimos delegar ao poço de ventilação/ iluminação também 

a função de área de serviço. No entanto, percebe-se que às vezes são 

áreas pequenas, que podem funcionar como favorecimento à 

ventilação e iluminação, mas talvez não como área de serviço, já que 

lavar e secar roupa, guardar materiais e até mesmo espaço para os 

animais domésticos torna-se exíguo.  

Nenhuma das demandas aqui analisadas solicitou uma varanda, um 

espaço para acontecer um lazer. Será essa demanda, a do lazer é 

ignorada pelos moradores, ou diante de outras necessidades, torna-

se supérflua? Um terraço, uma laje vazia pode ser potencialmente 

um espaço de lazer para além do “churrasquinho na laje”? 

 

3.2.3 Diagrama Sonho  

O Diagrama Sonho é o que permeia a Casa Sonho, a Casa Menina e a 

Casa Ampla representa a relação de forças saberes, econômicas e 

solo em graus diferentes. É um diagrama no intermezzo dos outros 

dois, onde cada um ou tem as três forças em grau leve, como o 

Diagrama Paciência, ou em graus densos, como o Diagrama Frida. 

Representa casas autoconstruídas com pequenas diferenças nas 

potências das forças, que refletem na materialidade e nas falas de 

seus moradores.  

Na Casa Sonho, que inspira o diagrama, tem-se uma força econômica 

leve, a força solo média e a força saberes que pode ser considerado 

médio, já que há ali um planejamento da escada para permitir o 

sonho de realizar o segundo pavimento. Na Casa Menina tem-se a 
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força econômica leve, já que são cinco pessoas com uma renda de 1 

SM, a força solo leve com apenas 14,70 m², com uma força saberes 

em grau médio, que é as atividade do morador que trabalha com 

esquadrias de alumínio e box. E na Casa Ampla, temos uma força 

econômica densa, com a força solo leve com 12,67 m², e a força 

saberes também leve.  

 

 

Figura 274: Linha do tempo das Casas Sonho, Menina e Ampla. 
Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
 

De todas as casas que conheci é na Casa Sonho que verifiquei no dia 

da visita foi a presença de diversos eletroeletrônicos numa pequena 

sala: TV LED 40”, um computador num rack, e o filho no sofé 

assintido tevê e usando um tablet. Uma pequena mesa redonda 
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dividi o espaço, possibilitando a reunião da “família” para o almoço 

ou jantar. Nesse espaço sinto falta de espaços para os estudos dos 

filhos, também percebida na casa Filhos, Menina, Paciência.  

Ali, a casa ampliada, em mais um pavimento depois de 2006 sem 

assistência técnica, a moradora “reclama” da orientação por parte da 

equipe técnica de aguardar, ainda mais, o projeto de melhorias para 

sua casa, pois o sonho era ampliar verticalmente, fazendo mais um 

quarto e um terraço com área de serviço, tanto que “a escada foi 

pensada para isso”. Ali, o limite do sonho é dado pela assistência 

técnica, ou melhor, pela saberes hegemônicos, forças de consenso.  

Na Casa Menina a preocupação com a quantidade de quartos 

fortalece a prioridade com a privacidade, e não com o “tamanho” do 

quarto e do que poderia ter nele. No quarto do casal que tem 7,06 

m² de área útil, não cabe um guarda-roupa reclamado pela 

moradora. A precariedade do primeiro pavimento contrasta com o 

banheiro da casa, agora todo revestido e com blindex, resultante dos 

saberes do marido que trabalha com esquadrias e box. Mas a 

moradora ainda reclama: “é pequeno” - tem 1,73 m² de área útil. Se 

comparado aos dos apartamentos do Viver Melhor, projeto 

implantado pelo Estado na comunidade não há grande diferença: 

1,76 m² é o banheiro da tipologia sobrado; 1,20 m² o do village (que 

no desenho não tem lavatório, e de 2,09 m² em na tipologia dos 

blocos. Se a “exiguidade” de espaço pode ser visto como critério de 

“precariedade” dos espaços, essa também está no espaço planejado 

pelo arquiteto e financiado pelo Estado como “moradia digna”.  

Uma das questões que nos remete a “sensação” da moradora da 

Casa Ampla, é que em relação a iluminação não há problema em seu 

quarto e nem na sala, no entanto, reclama da “ventilação”. O que 

isso nos traz? A presença de uma janela, sempre trará iluminação, 

memso que esta esteja aberta para um beco, ou viela, poderá ter seu 

indice de luminosidade diminuido, mas ainda assim, a luz entrará. No 
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entanto, essa mesma janela aberta para um beco não terá o mesmo 

êxito, em relação à ventilação. Pois daí se tem diversos 

condicionantes para que a ventilação se dê. Tanto em relação a 

direção dos ventos dominantes, mas o mais vai influenciar nos 

territórios autoconstruídos é a densidade de ocupação, que traz a 

proximidade das construções sem algum afastamento, isso é fato. 

Como então resolver um mínimo de ventilação, mesmo não tendo 

nenhum afastamento da casa vizinha, mesmo não tendo a 

possibilidade de captar o vento dominante. Trabalhar com ventilação 

cruzada em cada cômodo poderia ser uma possibilidade, ou trabalhar 

com torres de ventilação pela escada.  

Nesta Casa uma solução astuciosa se apresenta como possibilidade 

do aumento de área do terreno com a desapropriação de casas 

vizinhas que estão “vazias” e “remembramento”. O que aconteceu 

com a casa Ampla foi a apropriação de duas unidades vizinhas. É 

interessante observar que na Casa Ampla tem-se o único terreno 

vazio, um “quintal”. Esse espaço poderia tormar-se um grande poço 

de ventilação colaborando para a melhoria de habitabiliadde de um 

“coletivo de casas”, como foi trabalhado em Paraíso Azul 1, pelo 

EPAE com a solução do “grupo de vizinhança”, e isso favoreceria a 

Casa Dona Flor que é vizinha do “quintal”. 

Considerações  

Na Linha tempo da casa autoconstruída são múltiplas as 

habitabilidades que podem caracterizar as casas autoconstruídas, e 

essa conquista se realiza em processos longos, tempos longos de 

reformas e ampliações. Como diz Azevedo (2004), a precariedade não 

é só uma, são diversas. A precariedade não é atemporal (AZEVEDO, 

2004). Constato que ela se modifica lentamente, de tempos em 

tempos. As pessoas querem morar bem, ter uma “casa boa”, e a 

habitabilidade vai se modificando em partes, por ambientes, com a 
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capacidade da força econômica e demais forças. Não é uma mudança 

do todo da casa: por exemplo, o banheiro da Casa Menina se destaca 

do restante dos ambientes, onde os quartos ainda sem reboco e 

quase nenhuma ventilação tem uma habitabilidade tênue. Então, a 

precariedade é parcial, não é totalitária. Ela é ramificada, numa 

mesma casa ela está aqui num grau maior, já num outro cômodo ela 

pode não estar. Uma reflexão que pode ser feita sobre a Linha do 

tempo das oito casas é que autoconstrução tem horizonte-temporal 

“diverso e móvel”, isso dependendo das relações de forças. Diverso 

no sentido que numa mesma casa posso ter materialidades diversas, 

tanto de qualidade do espaço quanto na quantidade de área. Posso 

ver no térreo de uma casa uma atividade de serviço como na Casa - 

um pequeno salão de beleza, possibilitando mais uma fonte de renda 

ou poderia se pensar numa força empreendimento. Isso acontece em 

muitas casas que tem uma localização privilegiada. Isso não está no 

Campo apresentado, mas é um fato122, que deve ser investigado. 

Na Casa Frida no primeiro andar encontra-se uma boa habitabilidade, 

já no segundo andar, a área de serviço ainda utiliza de mangueira e 

toneis para lavar a roupa, sem instalações hidráulicas adequadas, ao 

mesmo tempo que uma máquina de lavar, no corredor, aguarda ser 

instalada- uma contradição? O empreendedorismo e o abrigo de uma 

necessidade numa casa de três pavimentos numa “casa vertical”, 

tendo “tudo junto e misturado”. A denominação “casa vertical” é de 

SAMPAIO (2010), e ele adverte que o tema é pouco investigado: “(...) 

são pouco divulgados- suficientes estudos empíricos mostrando, 

comparativamente, vantagens e desvantagens entre diferentes 

densidades e padrões morfológicos, correlacionando tipos 

arquitetônicos a arranjos espaciais distintos. Este é um dever de casa 

que a Universidade e os centros de pesquisa não se dispuseram ainda 

a fazer”.  (SAMPAIO, 2010, p. 141). Então pra quem observa de 

                                                           
122 No Ateliê 3 de 2017, a Casa Gi que foi investigada é um caso onde ela torna-se 
uma casa empreendimento. 
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relance pode pensar que é aquilo que se viu, geralmente de fora da 

autoconstrução. Mas, aquilo é uma temporalidade dentro de um 

tempo longo de materialização-da biografia da casa. Ela está daquele 

jeito por fora, mas e talvez por dentro esteja se modificando, se 

revestindo, como na Casa Menina ou na Casa Sonho. Ela se 

movimenta dentro e fora: às vezes fora e não dentro, às vezes, 

dentro e não fora. Ela é espaço-movimento (JACQUES, 2001).  

Ao ser obra aberta a diagramas, a autoconstrução pode ser 

investigada por uma multiplicidade de forças e suas relações, como 

por exemplo: os racismos, os machismos, os feminismos, os gostos, 

os medos, enfim, uma multiplicidade de forças que atravessam as 

pessoas. Interessante observar que a ausência da escada astuciosa 

nas casas Paciência, Anjo e Filhos é a presença da escassez de 

algumas forças, como a econômica e a saberes, mas por outro lado, 

pode ser a presença de outras forças, como do amor aos filhos, do 

“sacrifício” do pai e da mãe na realização de sonhos como a educação 

dos filhos, do que o sonho da casa digna. Quer dizer, a dignidade ali 

passa não pela materialidade de uma casa, mas talvez de edificações 

não visíveis, não materiais.  

As escolhas do espaço-movimento da autoconstrução passam 

geralmente pelas escolhas de diversas pessoas: sejam os moradores, 

parentes, amigos, ou sugestão de um técnico/ arquiteto, os 

romances, as decisões mais específicas como tamanho e tipos de 

esquadrias estão atrelados muitas vezes à mão de quem irá realizar. 

Posso eu decidir quantos quartos terão, mas como eles serão está 

nas mãos das múltiplas pessoas que estarão realizando esse espaço-

movimento. Dessas múltiplas pessoas advirão escolhas e gostos que 

se repetem. Mas, como as pessoas com a condição que lhe é própria 

conseguem promover diferenças? É um gosto? É uma escolha? 

Segue-se uma ideia? Se parto de que muitas pessoas e, portanto, 

muitas mãos irão realizar, irão interferir na autoconstrução “cada um 
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do seu jeito”, posso afirmar que o “fragmento” (JACQUES, 2001) é 

uma lógica da autoconstrução? Sim. É uma lógica que é construída no 

tempo, na multiplicidade de temporalidades, com a multiplicidade de 

mãos, multiplicidade de materiais, multiplicidades de jeitos. É algo 

que se repete. A fragmentação é consequência. A força econômica 

me traz a possibilidade de comprar esse ou aquele revestimento, 

numa certa quantidade, mais ou menos revestimentos; na escolha de 

tintas prontas ou tintas preparadas a partir da base branca e 

coloridas com bisnagas de cores, etc. A quantidade que é atravessada 

pela força econômica da condição de escassez vai promover essa 

fragmentação, pois quando um material acaba, não há a condição 

ideal de prontamente ir comprar. O serviço é paralisado. O retorno 

desse serviço poderá acontecer num tempo longo, demorado, e 

aquela mão-obra talvez não mais esteja disponível, a cerâmica 

utilizada tenha acabado na loja ou saído da promoção, todas essas 

situações vão promover parte da fragmentação que é percebida nas 

autoconstruções. 

A autoconstrução vai refletir o modo de agir das pessoas que a 

realizam, em seus processos de subjetivação. A coragem de enfrentar 

batalhas ou esperar, ou fugir delas quando possível, vai dar o tom do 

espaço-movimento da autoconstrução. Nas conversas realizadas, 

parece que Dona Flor represente a mais vívida coragem, e seu genro, 

o que sabe se aproveitar de sua inteligência prática- astúcia. Já Frida, 

é totalmente aberta a possibilidades: estuda à noite e pretende fazer 

faculdade, dona de casa e ainda busca uma renda em seu sutil salão 

de beleza. Seu marido, com seu trabalho “fixo”, é quem promove a 

segurança econômica da família e realiza as mudanças necessárias da 

casa. Têm-se os que buscam romper com a “imobilidade” que as 

forças duras do consenso provocam, criando dentro de si forças 

flexíveis. Desvios e outras possibilidades de se realizar, por conta 
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própria- autós-, necessidades, desejos e sonhos- a casa 

autoconstruída é isso.  

Uma investigação necessária é saber se a força saberes pode ser 

considerada um feixe de linhas, e quais seriam essas linhas. De que 

forças é composto os saberes autoconstruídos? O tempo de prática 

como pedreiro, como ajudante, como eletricista faz diferença? Os 

materiais que são utilizados influenciam na potência dessa força 

saber? As ferramentas disponíveis afetam a força saberes? São 

também atravessados e afetados pela qualidade dos materiais? O 

que pode ser considerada uma técnica precária dentro da condição 

própria da autoconstrução? São técnicas “atrasadas” em relação a 

que condição? Ou são técnicas trabalhadas da melhor forma possível 

dentro daquela condição? Há a necessidade de uma revisão do 

conceito de precariedade, como afirma Sergio Azevedo ao discutir a 

habitabilidade, e aqui, na avaliação dos serviços e acabamentos 

realizados pelos saberes autoconstruídos. E talvez, a Universidade 

possa contribuir para a uma atualização e um aprimoramento desses 

saberes e serviços tão necessários para a questão da habitação e do 

habitar em nossas cidades - cidades brasileiras, diga-se de passagem. 

Mas antes, nós da Universidade precisamos saber o que eles sabem e 

o que eles, donos dos saberes autoconstruídos, querem aprender e 

têm como demandas. Como diz o mestre de obras ouvido em 

2017123, que sugeriu a necessidade de uma assistência técnica, por 

parte de arquitetos ou engenheiros, para eles comporem uma 

associação de mestre de obras. Onde essa poderia vir a promover 

discussões sobre a qualidade dos serviços prestados e a circulação de 

ideias entre todos que praticam os saberes autoconstruídos.  

 

                                                           
123 Ver a transcrição de sua fala completa no Apêndice.  
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CONSIDERAÇÕES E DEVIRES 

Faço considerações aqui, mas não as queria finais. Não poderiam, 

não é mesmo? São considerações abertas, como é a autoconstrução. 

Aberta a uma multiplicidade de diagramas que podem representar 

infinitas relações de forças que afetam as pessoas e ou/coletivos que 

autoconstroem. 

No capítulo 1. Sementes e mais precisamente no item Sementes 

escolhidas - Diagramas é indicado um caminho para se decifrar a 

autoconstrução e seus processos, mas também a condição de que 

partem as pessoas para realiza-las. O conceito de Diagramas, como 

exposição de relações de forças, demonstra a multiplicidade de 

possibilidades que podem resultar de uma condição considerada 

parecida em sua força econômica, mas que nos processos de 

subjetivação, resultam em ações diversas.  

Parece-me que consegui colocar a autoconstrução e os saberes que a 

realizam num outro patamar de reflexão, não somente o da 

consequência da escassez e da necessidade de abrigo. Ao seguir o 

conceito de diagramas, percebe-se a abertura que isso provoca nas 

múltiplas possibilidades de investigação. A possibilidade de criar 

categorias de avaliação das forças que advém da macropolítica, 

atualizando a suposta condição de escassez, e extraindo dali 

potências de graus diferentes, revela uma leitura de valoração das 

ações das pessoas que vivem essa condição. Quando consigo 

identificar em três graus diferentes, a partir de meu Campo: de grau 

leve, médio, e denso possibilita categorizar condições dentro da 

condição. Consigo me desprender de um olhar raso e unívoco, para 

dissolver talvez preconceitos, tanto para com a casa autoconstruída 

quanto para as pessoas que as realizam.  

No capítulo 2. Campo ao abordar as oito casas e dissecar cada uma 

delas em dois momentos de sua “trajetória de vida” abre-se uma 

possibilidade de investigação, que é o seu “horizonte temporal”. 
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Revela a multiplicidade de mudanças que pode ocorrer na 

autoconstrução, mas é também uma relação com as “histórias de 

vida” das pessoas que a constroem e a vivenciam. Há ali 

cruzamentos, ou melhor, forças que sintonizam talvez os “processos 

de subjetivação” e suas ações que resultam na materialidade. Então, 

pode-se construir uma linha do tempo abordando em conjunto os 

acontecimentos que afetaram essas pessoas e com isso representou 

na materialidade da casa. Uma “história de vidas - casa/ 

moradoras/es”, e quem sabe, fazer isso, para cada pessoa da família, 

pois ao considerar os processos de subjetivação uma individuação, 

essa linha do tempo da mesma casa vista por cada morador, vai 

poder representar sutis diferenças. Talvez possa revelar uma 

multiplicidade de significados ainda não reconhecidos, talvez para os 

pais e mães represente a luta e a conquista da dignidade, e talvez 

para os maios jovens ainda um processo em construção - em 

autoconstrução. Afinal, as forças afetam individualmente o “dentro” 

de cada pessoa.  Talvez, uma percepção poética, quiçá, possa revelar-

se. E, em algumas “fichas de atendimento” informações sobre os 

moradores e os arranjos familiares, renda, tipo de trabalho e 

expectativas com a assistência técnica, e a proposta desenvolvida 

pelo EPAE. E no momento 2014, apresento de forma descritiva as 

falas dos moradores e moradoras, a partir de minha escuta, e a 

atualização da materialidade pelos cadastros e registro fotográfico 

comparando-as com 2006. Construo uma linha do tempo de cada 

casa, representando os processos de consolidação no intervalo de 

nove anos.  

O Capítulo 3. Frutos, indico seis diagramas possíveis a partir do meu 

Campo: três diagramas expõem as densidades das forças que 

caracterizam a condição de que partem as pessoas das oito 

autoconstruções, a saber: Diagrama de forças econômicas, Diagrama 

de forças solo e Diagrama de forças saberes; e outros três diagramas 
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da autoconstrução assim denominados: Diagrama Paciência, 

Diagrama Frida e Diagrama Sonho. Estes construídos a partir dos 

processos reconhecidos na materialidade das autoconstruções 

investigadas que revelam semelhanças em suas necessidades e 

escolhas, indicando processos de subjetivação com repetições e 

diferenças. 

No Diagrama de forças saberes, construído a partir das oito casas, 

faço uma reflexão sobre esses saberes autoconstruídos e como eles 

se realizam a partir das formas das escadas que têm em cinco casas. 

A escada é lida como um elemento arquitetônico fundante para a 

conquista, pelo processo de autoconstrução, de uma casa digna. 

Então, as possibilidades se abrem para tantos outros elementos 

arquitetônicos: as aberturas (janelas, portas, cobogós) em suas 

dimensões, materiais, composições nas fachadas, dentro do conceito 

de espaço-movimento da autoconstrução. Enfim, abre-se a 

possibilidade de eleger um repertório de elementos autoconstruídos, 

e um repertório próprio da autoconstrução, quiçá uma linguagem 

arquitetônica. A escada, que denomino de escada astuciosa, que ao 

se resolver dentro do espaço-movimento da autoconstrução possui 

dimensões próprias, pode trazer uma reflexão sobre as “medidas 

ideais” de uma escada, e a revisão ampla de normas que tomam 

como partida lotes de dimensões “ideais”, de 200, 300 m², quando de 

fato nosso Campo demonstrou que os terrenos vão de 12,67 m² , o 

de menor área à 57,00 m², o de maior área. Referências ainda de um 

pensamento, um “homem” eurocêntrico e de uma condição 

econômica advinda de outros lugares, lembrando tanto a crítica de 

Marina Waisman, quanto a de Ermínia Maricato.  

Por compreender que a autoconstrução é uma “obra aberta” e o seu 

“espaço-movimento” tem o porquê, deve-se buscar atualizar os 

saberes dos arquitetos urbanistas entendendo e assumindo as 

condições que lhe são próprias como ponto de partida para uma 
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possível proposta projetual. O querer controlar, de trazer para si a 

responsabilidade de projetar as habitações para “toda” a população, 

continuidade do “ideal moderno”, já não é possível há muito tempo. 

O fato de que as pessoas com seus saberes práticos já o fizeram e os 

fazem, cabe a nós arquitetas/os urbanistas fazer o que Carlos Nelson 

sugeriu, ter “o papel de reforçar o poder criativo dos pobres e o de 

ajudar a empurrá-lo para cima e a impô-lo como inspirador básico de 

políticas (...) com aparatos de legitimação que manejamos” (SANTOS, 

1982, p.89). Talvez esta tese seja um desses “aparatos de 

legitimação” desses saberes, somados a outros estudos que vem 

sendo produzidos. Penso que a investigação pelos diagramas indica 

um caminho de metodologia para entender a lógica da 

autoconstrução, de seu “espaço-movimento”. E ao entender a lógica 

do processo da autoconstrução atuar de forma sintonizada com esses 

saberes. E essa sintonia deve ser buscada não só na ação projetual 

pelos arquitetos, mas também antes, no ensino de arquitetura. Já 

acontecem algumas experiências didáticas no ensino de projeto, aqui 

na Faculdade de Arquitetura da UFBa, tendo a casa autoconstruída 

como objeto arquitetônico. A disciplina de Ateliê 3, vem sendo um 

lugar de experimentações já em anos anteriores, e mais 

recentemente em 2016, 2017, 2018 e 2019124, resultando em um 

material interessante de soluções projetuais, que podem e devem ser 

atualizadas e investigadas como um caminho metodológico de ensino 

de projeto. E o conceito de diagramas pode vir a contribuir para o 

início de uma discussão teórico-conceitual necessária nessa escala de 

intervenção.  

Por outro lado, este estudo identifica como limites dos saberes 

autoconstruídos, dentro do recorte das oito autoconstruções um 

problema que é fato: a inexistência do uso do poço de ventilação, 

                                                           
124 Juntamente com os professores Daniel Marostegan e Carneiro, Ariadne Moraes 
Silva e o professor Marcos Queiroz, têm-se experimentado processos de ensino 
aprendizagem com a autoconstrução atravessados pela assistência técnica em 
alguns casos.  



  I 303 

para permitir áreas de ventilação cruzadas. Um elemento 

arquitetônico imprescindível para promover a melhoria da 

habitabilidade em termos de conforto ambiental, já que 100% das 

casas pesquisadas ocupam toda a área do terreno. A questão é como 

criar esse poço de ventilação e iluminação em casas preexistentes de 

dois, três pavimentos? Um problema a ser investigado.  

Outro limite, que por vezes é afirmado é o do não planejamento do 

espaço autoconstruído, mas isso é parcialmente refutado quando é 

observado que na Casa Sonho, há um pilar de espera num pequeno 

hall, para a continuidade da escada e para a realização de um terceiro 

andar. Também na Casa Dona Flor, quando a escada tem sua saída e 

chegada abrindo-se para uma varanda, possibilitando ali que aquela 

escada continue subindo e outros andares podem vir a ser 

construídos: “o céu é o limite...”.  

Considerações podem ser feitas em relação à pesquisa do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo/BR (2015), sobre a ausência da atuação 

de profissionais nos 85% de construções nas cidades brasileiras. De 

que forma este estudo pode contribuir? 

Talvez os profissionais que se aventure nesse oceano, antes de 

pensar em elaborar uma proposta, considere a preexistência da casa 

autoconstruída. Considere os saberes autoconstruídos e a história de 

vida daquela construção e evidentemente das pessoas e/ou da 

família que moram e a usufruem dela. Considerar as indicações dos 

diagramas das diversas forças pode contribuir a uma atuação mais 

exitosa. Como? Partindo dos Diagramas da Condição elaborados 

aqui, sendo eles: Das Forças Econômicas, Das Forças Solo e Das 

Forças Saberes, e outros que poderão ser construídos, os arquitetos 

devem buscar uma sintonia com a condição preexistente e suas 

ideias propositivas devem ter potências diferenciadas para cada 

situação encontrada.  
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Deve-se atravessar o Diagrama da Condição com os Diagramas 

Conceituais, identificando ali, naquela autoconstrução, seu momento 

na sua Linha do Tempo, e a “história de vida” daquela casa e da 

família. Por exemplo: no Diagrama forças econômicas vê-se forças 

com potências leve, média e densa. Essa constatação revela a 

necessidade de uma atuação mais ou menos potente, seja pela 

assistência técnica ou mesmo pela ação do profissional autônomo. 

Isso significa que as autoconstruções que se aproxime naquele 

momento do Diagrama Paciência devem receber uma potência da 

força econômica maior, e o Estado seria o caminho junto a ATHIS. 

Mas essa ATHIS, elaborada pelos profissionais, deve sintonizar com o 

que representa aquela relação de forças, poucos recursos, sem 

saberes técnicos dos moradores, e sem uma expectativa dos 

moradores para realizar as melhorias, mas, contudo, necessárias. 

Como realizar ações e melhorias com pouco dinheiro? Continuar 

esperando a ação pelo Estado? Pode ser uma escolha.  

Mas, outro caminho a ser seguido é que o profissional visualize sutis 

ações que podem ter uma potência densa na habitabilidade daquela 

casa, como abrir uma janela onde não existe, como na Casa Anjo e na 

Casa Filhos; ou a melhoria apenas de um banheiro como na Casa 

Paciência, que sendo uma necessidade premente refletirá 

densamente na casa e quiçá na autoestima daquelas pessoas. Pois, se 

aquele pequeno espaço, foi esperado por um longo tempo, como a 

área de serviço na Casa Sonho, o que pode ser considerada uma 

insignificante ação projetual, para a vaidade de um arquiteto, se 

revelará um sonho realizado para outra pessoa. O que isso 

representa? Uma atuação do “arquiteto-urbano que passaria a fazer 

intervenções discretas, pouco visíveis, sem colocar sua “assinatura” 

formal do arquiteto” (JACQUES, 2001, p.151). 

No entanto, o que não pode ser esquecido é que o Diagrama 

Paciência, é um recorte daquela autoconstrução, que é aberta ao 
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tempo, é espaço-movimento, e que essas mesmas “intervenções 

discretas” devem estar sintonizadas com a possibilidade da mudança, 

isto é, num tempo à frente. Então, por exemplo: a melhoria do 

banheiro deve considerar que depois de realizada, esse mesmo 

espaço não terá que ser demolido para outra ação futura, pois aí o 

arquiteto estará fazendo o que ele mesmo critica nos saberes 

autoconstruídos: a construção e depois a demolição para resolver 

algo que não foi “planejado”. Os saberes dos arquitetos devem estar 

imbuídos de uma mudança constante, mas tendo no horizonte o 

sonho daqueles moradores/moradoras para suas casas. No Ateliê 3, 

em 2016, um estudante desenvolvendo uma proposta projetual, 

exclamou: “Tem que pensar o projeto do céu pra terra!”, referindo-se 

ao que já era sugerido na época no exercício: “o Céu é o limite...”. 

Ele, ali, também considerava os sonhos que sua moradora 

demandava, “piscina e quadra de esportes no último andar de sua 

casa”. Então, as ideias devem ser vinculadas a um planejamento mais 

potente de ampliação de pavimentos, de mais quartos, ou seja, 

intervir naquele momento, melhorando sutilmente considerando as 

condições econômicas, mas sabendo que esse espaço pode ser 

atravessado num movimento futuro, e deverá estar no lugar 

adequado, e evitar a menor quantidade de demolições possíveis.  

O Diagrama Frida representa as relações de forças econômicas 

densas, com forças saberes e forças solo também densas. As forças 

saberes não necessariamente representam somente os saberes dos 

moradores/as e ou proprietários, mas também as relações de afetos 

(círculo amigos, familiares, amores e romances, etc.) como é na Casa 

Dona Flor onde o genro é construtor, e os afetos de Dona Flor, 

pedreiro e eletricista, além dela mesma, uma proprietária que 

assume pra si o controle de sua vida, de um feminino denso- 

generoso e livre. Na Casa Frida, onde os saberes do marido de Frida - 

pintor que trabalha em empresas da construção civil, e os saberes 
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dos irmãos de Frida. Esses saberes de dentro da autoconstrução 

devem ser considerados pelos saberes dos arquitetos que atuarão. 

Afinal já há um saber ali na casa, e como se sintonizar com as 

soluções existentes e possíveis problemas deve ser investigado, pois 

chegar e querer apontar problemas não deve ser o caminho. Um 

arquiteto, que ouça as demandas antes de se mostrar o salvador da 

pátria, e aceitar os desejos do morador, se viáveis. E deve-se refletir 

sobre essa viabilidade, pois a condição é própria da autoconstrução. 

Uma casa no momento com esse Diagrama Frida, pode revelar 

expectativas de maiores desejos, como, por exemplo de transformar 

o térreo para uma atividade comercial ou serviço, como experimenta 

Frida com seu “pequeno” salão de beleza. Nesse diagrama, as 

soluções estão mais consolidadas, e a mudança possa requerer 

soluções mais elaboradas, como na Casa Frida, onde a necessidade 

de melhorar a cobertura do terceiro pavimento significa refletir sobre 

o peso que acarretará na estrutura preexistente, que deve ser 

avaliada. Que tipo de avaliação poderá ser feita? Fazer prospecção 

talvez não seja o caminho, pelo custo do serviço, então, uma 

pesquisa que revele essas estruturas das autoconstruções passa a ser 

necessária. Como que os mestres de obras e os pedreiros resolvem as 

estruturas? Qual a lógica nas soluções realizadas por eles?  

As ações astuciosas estariam vinculadas nessas forças saberes, que os 

potencializam. Observa-se que essa conquista dá-se num tempo 

longo de vida, como mostra as Linhas do Tempo elaboradas. A Casa 

Dona Flor, que pode ser considerada com uma força de 

habitabilidade média para densa, tinha aproximadamente 25 anos de 

obra, revelando aí um espaço-movimento que requer um “horizonte 

temporal” aberto. E isso, passa a ser uma questão para a ação do 

arquiteto. A casa autoconstruída se realiza através de ações, que por 

vezes, pela potência de “ações astuciosas” conseguem, às vezes, 
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chegar a uma boa habitabilidade dentro da condição que lhe é 

própria.  

Outra consideração feita é: Será que temos profissionais de 

arquitetura suficientes para dar conta desses 85% de demanda? Será 

que esses 85% são de fato uma demanda só para arquitetos e 

engenheiros, e seus profissionais?  Creio que uma parte continua 

com pela atuação do Estado, pelas políticas públicas e pela ATHIS, 

considerando mudanças na atuação e buscando a sintonia de 

saberes, principalmente nas casas de Diagrama Paciência. 

 Ao indicar que o saberes autoconstruídos conseguem em parte 

resolver suas casas, essa parte dos 85% vai continuar nas mãos 

desses saberes, mas o que pode ser potencializado, é a força 

econômica. Eles precisam de capital, eles precisam de recursos 

econômicos para fazer o que eles fazem, de certa forma, nas 

empresas de construção civil: um acabamento perfeito. Outra forma 

é o crédito imobiliário para “proprietários”. As pessoas que 

autoconstroem conquistam sem o apoio do Estado, pela luta e 

fazendo escolhas dentro de suas necessidades, desejos e sonhos, 

parte do “direito à cidade”: a habitação digna. Por que não o 

financiamento privado para as melhorias e ampliações? Pois as 

classes A e B beneficiam-se desde a compra de imóveis usados 

quanto novos. Por que não o crédito para melhorar as casas 

autoconstruídas, partindo dos próprios saberes autoconstruídos?  

Outra forma de abarcar a demanda de 85% é a própria mão-de-obra 

do lugar, do próprio território atuar via Estado como “mestres de 

obras do bairro” ou “pedreiros do bairro”, ou mesmo, um eletricista, 

hidráulico do bairro. Esses seriam pagos pelo Estado, um “funcionário 

público”. Um sistema de servidor público que reconheça essa 

inteligência da prática. O Estado deve prover uma assistência técnica, 

mas outra para complementar esta que está aí. Prover a mão-de-

obra, de dentro dos territórios, mas concursada, como funcionário de 
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uma prefeitura, do estado ou da federação. Esse deve vir do Estado, 

assim como financia a construção de empreendimentos privados, ele 

tem o dever de financiar as melhorias dessas que já estão erguidas, 

muitas vazias125 que existem e tem a possibilidade de chegar a uma 

moradia digna. Reconhecer efetivamente que existem modos de 

construir e um deles é a da autoconstrução. Políticas públicas de 

intervenção que respeite esses modos de morar de nossas cidades. 

Como? Desenvolvimento de técnicas de esgotamento sanitário e de 

drenagem próprias para tais territórios. Para tanto o 

desenvolvimento de pesquisas que avalie as estruturas preexistentes 

dessas autoconstruções a partir do reconhecimento126 da inteligência 

da prática dos Mestre de Obras, que aplica o traço na fundação, nos 

pilares, nas vigas e nas escadas. E também na elétrica, na hidráulica, 

outros parâmetros também para a engenharia civil. O 

reconhecimento e a valorização da inteligência da prática são 

imprescindíveis no caminho para colaborar com as melhorias 

habitacionais nas autoconstruções, com as intervenções nos 

territórios autoconstruídos e na melhoria de vida de milhares de 

pessoas.  

Outra parte desses 85% talvez seja atendida pela atuação de 

pequenas empresas como a Vivenda, em São Paulo. A proposta da 

empresa é fazer orçamentos para cômodos individuais: banheiro, 

cozinha, sala, e vendem a “obra pronta” dividida em parcelas no 

cartão de crédito. Resta saber se eles consideram o espaço-

movimento e a casa como obra aberta, e em que momento da casa 

eles estão atuando.  

A atuação de profissionais autônomos, através de coletivos e 

escritórios de arquitetura, como foi visto na intervenção de uma casa 

autoconstruída em Vila Matilde, em São Paulo. No entanto, deve-se 

                                                           
125“Domicílio sem moradores, Moradores sem domicílios”  
126. 
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apenas atualizar a maneira de intervir, e não fazendo “tabula rasa” 

como foi realizado.  

A autoconstrução se metamorfoseia, e pode se realizar como uma 

moradia digna, com uma habitabilidade que cabe no sonho do 

morador dos territórios autoconstruídos, se configurando como 

no diagrama Frida. Ela pode vir a se realizar no sonho da casa 

própria, no diagrama Sonho. Mas por outro lado tem a moradia 

autoconstruída que se mantem como abrigo, como no momento 

do diagrama Paciência, por anos, por uma vida toda, numa 

situação “precária”, de espera. Essas “pequenas diferenças/ 

diversidades” nos vividos destas pessoas é que constroem a 

multiplicidade de percebidos dentro dos territórios 

autoconstruídos.  

As sutis diferenças sejam provocadas pelas diferenças na potência 

de astúcia - métis. Acredito que essa potência se revela nas táticas 

populares (CERTEAU) que os moradores utilizam para 

autoconstruir, “criar” dentro da condição que se encontram, que 

não sendo a condição pensada pelas “leis e normas”, 

consequentemente são lidas como desvios, mas não o são, pois na 

maioria deles não conhecem esse caminho idealizado pelos 

saberes de arquitetos e urbanistas. Esta “outra ordem” está 

vinculada aos saberes do conceito de “homem ordinário” de 

Michel de Certeau (2013). Eles atualizam o que lhes é condição – 

econômica/social e política, e também, cultural/estético para 

construir e criar algo, buscando moradia digna dentro destes 

territórios. Eles buscam melhorar a casa - buscam habitar melhor 

através de múltiplas reformas/ampliações, num tempo longo, num 

espaço-movimento que se metamorfoseia.  

A autoconstrução é parte da vida das pessoas, e não o todo. Ela é 

mais que um empilhado de tijolos e de precariedades. Ela é uma 

obra aberta à assistência técnica, aberta a outros estudos, à 
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pesquisa. O céu é o limite para a moradia autoconstruída e 

também para as pessoas que têm astúcias. E talvez para essas 

pessoas até mesmo o céu seja aberto127. Ela é também uma linha 

na trama de múltiplas forças que é o direito à cidade. Ela é 

também é fuga da necessidade de se abrigar, ela é o direito de 

construir, ela é também um devir. A autoconstrução é uma obra. 

Ela é uma obra aberta.  

Posso dizer que as linhas que atravessam o tempo-espaço se 

aproxima mais da esfera do Ter, e as linhas que atravessam o 

conceito de habitabilidade na autoconstrução são da esfera do Ter 

e do Ser.  O Ser demanda um Ter. A ação é a resposta. Constrói-se 

o tempo-espaço. A materialidade afeta o Ser, que sente e se 

realiza. Realiza uma “necessidade”, mas também tem a potência 

de realizar um “desejo” ou um “sonho”. O Ser sente prazer.  

As sutis diferenças vão ser resultados dos processos de 

subjetivação que sugerem ações com potências diversas, mais ou 

menos potentes, promovendo linhas flexíveis – singularidades, 

que podem ser vistas como recriações, como as escadas 

astuciosas.  

 

Devires 

Na Extensão  

Os saberes autoconstruídos dentro da Universidade devem ter mais 

potência. As pessoas que autoconstroem não devem continuar sendo 

nomeadas de: “o trabalhador explorado”, “o pobre”, “o favelado”. 

Elas são muito mais do que isso, são pessoas com saberes, com uma 

lógica dentro de uma condição, com suas ações, com vantagens e 

desvantagem, limites e avanços, como os saberes dos arquitetos. E 

esses saberes devem afetar e atualizar os saberes até então 

                                                           
 127 Um livro que ainda não li, mas me instigou: Dionísio a céu aberto de Vernant ... 
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concebidos de arquitetos urbanistas tanto sobre o espaço privado 

dos territórios autoconstruídos, abordado nesta tese, quanto numa 

troca onde os saberes autoconstruídos sejam atualizados sobre a 

necessidade de espaços coletivos - públicos nos territórios 

autoconstruídos. A atuação da Especialização em Assistência Técnica 

para Habitação e Direito à Cidade - Residência em Arquitetura, 

Urbanismo e Engenharia128, é um caminho. Outras experiências vêm 

acontecendo como o projeto Encontro de Saberes que consiste “na 

inclusão de mestres e mestras dos saberes tradicionais – tais como 

indígenas e quilombolas – como professores de disciplinas regulares 

ofertadas em instituições do Ensino Superior”. Essa extensão, aqui na 

Arquitetura, deve abarcar pedreiros, ajudantes, encarregados e 

mestres de obras, onde a sintonia poderia acontecer de fato. Pois 

esses saberes têm a necessidade de aprender, para atuarem em suas 

casas e prestações de serviços, e nós, entenderíamos mais a lógica da 

prática. 

No Ensino 

De outra forma, o ensino poderia ser atualizado buscando uma 

possível linguagem arquitetônica da autoconstrução. Como dito, 

múltiplos diagramas podem ser construídos a partir de forças que se 

queira investigar. Um Diagrama forças “gosto” estético poderia 

contribuir para a discussão da linguagem da autoconstrução. Poderia 

se buscar entender uma estética própria da autoconstrução. A 

autoconstrução é julgada, primeiro pela aparência, que geralmente 

está inacabada - o “sem reboco”, a precariedade- “o feio”. Segundo 

Umberto Eco (2014) em seu livro “História da feiura”, os conceitos de 

“beleza” foram construídos durante a história, e em cada momento 

um conceito era construído para definir o que era belo e o que não 

                                                           
128  É um caminho que se quer novo GORDILHO-SOUZA, Angela. Especialização em 
Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade - Residência em Arquitetura, 
Urbanismo e Engenharia. PPG-AU/Faculdade de Arquitetura/UFBA. 
https://residencia-aue.ufba.br/ 

https://residencia-aue.ufba.br/
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era naquele contexto, naquele momento histórico. Não há uma 

evolução do belo, mas sim uma soma de vários conceitos do que é 

belo. O conceito do que era belo e do que não era partia de quem 

tinha o poder e a possibilidade de escrever. Ter tempo ocioso para se 

pensar e criar, geralmente era para as pessoas de condições 

econômicas privilegiadas, excluindo-se aí as mulheres. Esse conceito 

evidentemente trazia dentro dele o julgamento do que a pessoa 

estava acostumada a ver, uma beleza conhecida. Se essa pessoa vivia 

num tipo de arquitetura, ele construiria seu julgamento ali dentro 

daquela “caixinha”, o que pra ele tinha uma ordem, o certo, o bom e 

assim o belo. O desconhecido representava uma desordem, o erro, o 

ruim, o feio.  

Há poesia e prosa nas cidades contemporâneas! A maioria dos 

estudos investigam os territórios autoconstruídos procurando a 

poesia, já conhecida de Chico, mas nesta mesma cidade temos a 

prosa, o cordel, o samba, o arrocha, o rock, o pagode, o forró, etc., 

representando uma multiplicidade de “estéticas” musicais. Vejo a 

estética da autoconstrução como sendo uma prosa, uma conversa 

cotidiana, uma beleza que precisa ser revelada. A autoconstrução 

tem uma estética própria –“espaço-movimento” (JACQUES, 2001), a 

estética da ginga que não é o espaço-estático do MCMV. Se as 

escolhas do espaço-tempo, da “arrumação” espacial da 

autoconstrução passam geralmente pelas escolhas de diversas 

pessoas: sejam os moradores, parente (Casa Frida), amigo pedreiro, 

ou sugestão de um técnico/arquiteto, as decisões mais específicas 

como tamanho e tipos de esquadrias estão atrelados muitas vezes à 

mão de quem irá realizar. Posso eu decidir quantos quartos terão, 

mas como eles serão está nas mãos das múltiplas pessoas que 

estarão realizando esse espaço-tempo. Dessas múltiplas pessoas 

advirão gostos diversos. Talvez não tão divergentes, mas talvez não 

sigam a mesma composição, mas com alguma “diferença na 

repetição”. Então, o que se “repete” na autoconstrução? Como as 
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pessoas com a condição econômica que lhe é característica, 

conseguem promover as diferenças? É um gosto? É uma escolha? 

Segue-se uma ideia? Se parto de que muitas pessoas e, portanto, 

muitas mãos irão realizar, irão interferir na autoconstrução “cada um 

do seu jeito”, posso afirmar que o “fragmento” (JACQUES, 2001) é 

uma lógica129 da autoconstrução? Sim. É uma lógica que é construída 

no tempo, na multiplicidade de temporalidades, com a multiplicidade 

de mãos, multiplicidade de materiais, multiplicidades de jeitos. É algo 

que se repete. Mas, de onde vem essa lógica? Como ela se constrói? 

Pra mim essa fragmentação é consequência. Consequência da 

condição de vida dessas pessoas que, atravessada por 

condicionantes, vai determinar ou influenciar suas escolhas. Não 

seria uma fragmentação pensada, desejada, mas resultado de 

escolhas em seus diversos condicionantes. O condicionante 

econômico me traz as possibilidades de compra, desse ou daquele 

revestimento, de mais ou menos revestimentos; de tintas prontas a 

tintas preparadas a partir da base branca e coloridas com bisnagas de 

cores; de quantidades, de tipos e de materiais das esquadrias, de 

uma mão de obra mais especializada ou das minhas próprias astúcias. 

A disponibilidade dos materiais.  

Um repertório acumulado existe, mas não devido a uma pesquisa de 

projetos referências, como acontece geralmente no ensino de 

arquitetura.  O repertório aqui, na autoconstrução, vai ser tanto pela 

prática de que coloca uma cerâmica na fachada ou por quem escolhe 

qual cerâmica colocar. Essas escolhas, esse “gosto” vai ser construído 

pelo olho que vê nas vivências do cotidiano, dos lugares de trabalho, 

das viagens, das casas de amigos, ou até de revistas, filmes - como 

justificou a moradora da Casa Gi (Ateliê 2017) para as “escolhas 

projetuais” de sua casa: um arco abatido que marca a divisão da sala 

para a cozinha foi ideia advinda ao assistir um  filme, em DVD em 

casa, sobre cidades antigas, ela tem uma coletânea de filmes. 
                                                           

129 Lógica . ordem . uma outra ordem... 
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Também nesse Ateliê 2017, uma estudante pergunta: “Prof., posso 

fazer fotos poéticas? ”. Estava orientando sobre o levantamento 

cadastral e fotográfico de três autoconstruções, e uma das casas era 

a dela. Aquilo me chamou atenção: Ela via naquele objeto de estudo 

poesia, pois sua fala vinha de sua vivência em seu lar. Lembrei-me de 

“A poética do espaço”. Um caminho para atualizar o ensino é 

construir uma disciplina que possa discutir e compartilhar essa 

possível linguagem da autoconstrução com os estudantes, e a 

participação de Mestres de Obras com seus saberes autoconstruídos 

nas discussões, pode ser uma contribuição importante.   

Na Pesquisa 

No campo de pesquisa buscarei mapear a métis- “inteligência da 

prática” - nos territórios autoconstruídos pelos saberes de quem 

constrói e autoconstrói, desde o ajudante ao Mestre de Obras. 

Buscar entender como se dá a circulação de ideias e o aprendizado 

na hierarquia das funções e o quanto a astúcia potencializa o saber 

poder. Verificar se os saberes autoconstruídos são atravessados pelos 

saberes de arquitetos e engenheiros, e como os potencializam. Terei 

como ponto de partida a experiência ensino do Ateliê 3, em 2017, 

com o material produzido naquele ano com as Casas Gi, Fran e Pri. 

Apresento a seguir três lugares onde encontrei a astúcia, e muitas 

perguntas se abriram.  

Historinha um: astúcias de quem autoconstrói  

Fran me contou o seguinte: Numa noite quente de verão o ventilador 

havia quebrado, e mesmo com portas e janelas abertas o vento não 

circulava ali, mas na varanda sim, ele passava direto. O que ele fez? 

Como ele tinha ali na casa uma “folha” de porta ainda não instalada 

em sua casa, que vem sendo autoconstruída há mais de 35 anos, ele 

foi até a varanda colocou a porta em diagonal à direção do vento, 

barrando a trajetória natural desse e fazendo um desvio direto para 
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sua janela, conseguiu levar para dentro do seu quarto o vento. 

Conseguiu dormir naquela noite. Criou uma espécie de brise. Assim 

ele conseguiu dormir. Agiu com astúcia. No dia seguinte, comprou 

um ventilador novo. Sua ação astuciosa resolveu o problema daquela 

noite. Essa mesma pessoa agora está materializando essa 

“inteligência da prática” num projeto de arquitetura dessa mesma 

casa. Ele lançou mão dessa astúcia, e a transformou numa escolha 

projetual em seu projeto de reforma e ampliação: está propondo 

uma parede, que será de um banheiro suíte, fazendo a função que 

exerceu a porta astuciosamente daquela vez. Daqui surge outras 

questões: Foi o saber primeiro que o fez atuar com astúcia no 

problema que surgiu repentinamente ou teria sido provocado pelo 

seu saber técnico-científico de estudante de arquitetura?  O 

interessante é que essa pessoa é, antes de ser estudante de 

arquitetura, marceneiro há 15 anos, apreendido com a convivência 

com o pai, de sua “observação da prática do pai”. Ele mora nessa 

casa, que está em processos de autoconstrução há anos, como disse. 

Essa ação astuciosa, a meu ver, foi momentânea no espaço 

arquitetônico, mas em sua prática de marceneiro parece ser sempre 

bem atuante. Ele mesmo me disse, aprendi vendo meu pai fazer. Ele 

estava ali, dentro de casa, a minha frente. Ele foi generoso, pois me 

permitia aprender, ele dizia da gratidão pelo saber do pai. Todos os 

marceneiros são práticos? Todos os pedreiros também? Todos os 

mestres de obras têm seu saber construído a partir somente da 

prática? É um aprendizado dentro da prática, um aprendizado pelas 

mãos. Pelo corpo e não exatamente pelas ideias, o que acontece nos 

saberes disciplinares. Se conheço o que as mãos fazem num 

determinado lugar, e se esse repete em outros, posso dizer de linhas 

que permanecem na autoconstrução, mesmo sendo “permanentes” 

somente nas mãos e não como memória de trabalhos feitos 

anteriormente. Mas não posso dizer dos processos, antes de ver os 

que essas mãos fazem, por que fazem, como fazem. O saber 
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disciplinar nasce da prática. As teorias vêm da observação das 

práticas. As práticas se modificam, elas são impermanentes? Outras 

teorias podem ser construídas ao se observar essas outras práticas?    

Historinha dois: astúcias de outras pessoas  

Um dia desses estava eu escrevendo esta tese, e mais 

especificamente esse texto que apresento aqui sobre astúcia. Estava 

eu numa mesa do subsolo do prédio do Programa de Pós-Graduação 

de Arquitetura e Urbanismo, que tem como nome oficial Módulo 

Iansã. Boa inspiração!  Por sinal, sentada à mesa e olhando para cima 

no vazio da escada eu via exatamente a sinalização escrita em 

vermelho. Gostei! Estava utilizando aquele espaço, pois me era muito 

agradável, pelo silêncio e por ser quase um esconderijo, ninguém 

quase descia as escadas depois que as salas do subsolo mudaram de 

uso e passaram a ser um tipo de depósito, parece que “arquivo 

morto”. O espaço era agradabilíssimo pelas esquadrais de vidro, que 

com sua transparência, me permitia ver o céu azul, ou a chuva, me 

permitia está à sombra de uma árvore, que se erguia na descida da 

imensa escada para o IGEO, um jardim com plantas diversas e o 

melhor, os pássaros que apareciam por lá e que, raramente, mas 

acontecia de entrar no prédio. Bem, um pequeno “paraíso”, não sei 

se previsto pelo Mestre Lelé, mas que ali estava a minha disposição. 

O mobiliário não é novo, não está em “perfeitas” condições, mas 

permite o uso de se sentar e de escrever. Por sinal, é de uma 

diversidade de designers das cadeiras, que no total de dez, se 

apresenta com quatro modelos diferentes, e num dos modelos, três 

cores: de PVC, almofadadas com metal e madeira, de tecido e de 

napa, enfim, um pequeno museu, uma pequena história do 

mobiliário do PPGAU ou, mesmo da FAUFBa. Descobri aquele espaço 

como uso para estudo com o grupo de pesquisa CIPOS130. Uma boa 

                                                           
130 Grupo de Pesquisa Cidades Políticas, coordenado pela professora Thais B. 
Portela.   



  I 317 

ideia da coordenadora que procurava um espaço para se reunir com 

seus orientandos e os pesquisadores. No entanto tem um 

probleminha: não há sequer uma tomada para a conexão de um 

aparelho, um note, mesmo que tenha a tubulação e as luminárias 

projetadas e funcionando. Talvez possa se fazer um projeto de 

atualização e instalar tomadas e torna-lo com um outro “ideal”. 

Talvez tenha sido projetado na época somente como circulação, e 

não como possível sala de reuniões, como acontecia para o CIPOS, ou 

mesmo uma sala de estudo e escrita. Bem, mas aí também é 

imaginar uma previsão de “usos em aberto”, coisa que o movimento 

moderno, do qual Lelé é influenciado, não teria planejado. Bem, no 

entanto, para minha sorte havia lá no andar de cima, uma tomada 

disponível para que eu pudesse conectar meu note, já que ele não 

mais funcionava sem a conexão da bateria. A tomada disponível era 

nada mais nada menos resultante de uma “gambiarra” - segundo um 

engenheiro elétrico é um termo muito utilizado nos saberes da 

eletricidade. Percebi naquele momento o meu objeto de estudo, meu 

tema de tese. Alguém agiu com astúcia.  Ou agiram.  Agiram por uma 

necessidade, criada a partir de uma apropriação não prevista pelo 

arquiteto Lélé, a segurança do Prédio, necessária atualmente. Uma 

ação astuciosa que quase certeza não foi planejada pelo coordenador 

do PPGAU. Foi “planejada” por quem necessitava de um ventilador 

para promover um ambiente mais confortável para se passar o dia 

todo, como é o caso do serviço de segurança. Segundo uma breve 

conversa com a pessoa que trabalha na secretaria, foi uma antiga 

segurança, uma mulher que trabalhando no período de verão, não 

aguentava o calor. Diz ele que ela mesmo, pegou uma extensão que 

já existia, puxou a energia do Gabinete 3, e resolveu a necessidade 

dela, uma tomada para um ventilador. É uma “extensão” - mas não 

aquela que se compra com saída para três, quatro ou demais 

tomadas, é um fio que tem na ponta uma saída. A extensão passa 

pela porta e se enrosca no guarda-corpo e fica à disposição das 
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pessoas que trabalham como segurança do prédio, sentadas numa 

mesinha. A “gambiarra” tem me servido por várias vezes, neste 

período de inverno, quando o ventilador não está sendo utilizado. 

Essa pessoa que agiu astuciosamente naquela situação é astuciosa 

sempre? Nas diversas vicissitudes da vida? É determinante? Também 

no PPGAU vi outra ação astuciosa, agora no sanitário. Para resolver a 

necessidade de se ter um bebedouro no prédio, a solução para a 

questão hidráulica foi possibilitar uma saída de água vinda do 

banheiro no final do corredor. Essa tubulação criada “passa” pelos 

painéis pré-moldados de argamassa armada - conforme projeto 

original de Lelé, vindo de dentro do sanitário e “fura” esses mesmos 

painéis chegando ao lugar escolhido para se instalar o bebedouro. Ao 

furar o painel de argamassa armada o resultado não ficou 

esteticamente agradável, mas o objetivo final foi conseguido: a saída 

de água. A tubulação é de PVC, e não de metal como poderia ser para 

se “alinhar” com o restante do edifício, fixada por “anéis” de 

alumínio exposta na parede, “passando por fora”. Esse tipo de 

solução é geralmente vista em autoconstruções. O que justifica essa 

solução “armengada” no PPGAU não seria a mesma da solução 

realizada nas autoconstruções: a falta de verba para um serviço 

melhor? Já que verba maior passa por um processo “burocrático” de 

seleção de serviço de alguma empresa, que pode demorar meses.  

Então, tenho um pouco de dinheiro que pode ser usado e resolver 

aquele problema, trazer uma solução. Não é a solução que se pensou 

e se considerou ideal num momento de construção daquele pavilhão 

em 198..., mas passados anos, as condições são outras, a “ideia” 

deixa de ser aquela e passa ser outra. Ou melhor, própria desse 

momento do PPGAU, do Módulo Iansã.   Eis a questão: desviar ou 

não desviar de uma técnica. A solução está aí colocada. Quando falo 

da solução, estou dizendo de um viés otimista, positiva da ação da 

Coordenação do PPGau. Resolveu um problema. Mas, poderia eu 

abordar apenas o que resultou da solução do primeiro problema- o 
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da necessidade de ter “água para todos”. Pois, a “maneira” com que 

foi resolvido esse problema a partir do meu saber disciplinar, de 

arquiteta, especialista em patrimônio, é que a solução fere a 

concepção do Mestre Lelé, que é de uma técnica.  

Historinha três: minhas astúcias 

Dia desses numa chuva forte, com ventos também fortes, minha área 

de serviço se viu sendo inundada por águas, águas, tanto da chuva 

quanto de uma tubulação externa de captação de água da calha da 

cobertura, que havia se rompido no último andar de meu prédio. Isso 

aconteceu por minha área de serviço ter a essência arquitetônica 

para servir a esta função: um espaço aberto o máximo possível para 

que os ventos e os raios de sol sequem as roupas, para além de 

outras atividades. Ela tem apenas um gradil, um gradil metálico- de 

barras de ferro, ainda da época da construção em 1979131. Desse dia 

chuvoso, ou melhor, noite chuvosa, tive que fazer uso de minha 

astúcia para que essa forte chuva, e por sinal deliciosa chuva, não 

molhasse mais do que já estava molhando, materiais e objetos a 

serem protegidos. Era um sábado à noite, onde Zé, funcionário do 

condomínio, e porteiro, e jardineiro, e “prático”, e uma pessoa 

bacana, não estava e nem estaria lá no outro dia, domingo, para 

resolver a questão da tubulação externa. Fiz uso de meu saber 

prático, pois não me lembro de ter lido em algum lugar como agir 

nessa situação. Agi. Peguei uns metros de um grande plástico que 

havia guardado132 advindo da reforma de meu sofá – o plástico veio 

                                                           
131 Um dos primeiros edifícios da rua tamoios. O nome do edifício Solar de Tamoios 
talvez deva ser o desejo do empreiteiro de dar-lhe a importância de um “solar”, 
pois parece que foi o primeiro edifício da rua, na época de sua construção. Hoje, 
ele é o menor e o mais antigo, e isso me traz um orgulho de morar num 
“patrimônio arquitetônico” modesto. De fazer parte da pequena, mas não menor 
história da arquitetura do Rio Vermelho, bairro da minha cidade Salvador. 

132 Havia guardado, pois achei desperdício jogar fora uns 4 metros daquele material 
e também pensei na possibilidade de reutilizar em algum momento, mas não 
imaginando qual. Sorte minha ou coisas do universo. 
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protegendo o lindo tecido azul que agora cobria o antigo sofá, e o 

tornava novo. Peguei a imensa “sacola” e cortei um pedaço de 

aproximadamente 1 metro e amarrei nas barras do gradil, cada ponta 

esticada, criando uma “barreira” e protegendo das águas o espaço 

necessário. Isso para mim foi um “paliativo”, e também um 

“armengue”, ou uma “gambiarra” até que a chuva passasse. 

Funcionou. Ele ainda está lá esperando que esse inverno e suas 

chuvas, que eu considero atípico de Salvador, passe. Dei um 

“jeitinho” para resolver algo que se apresentou como uma situação 

inesperada para mim naquele dia. Uma ação provisória que ainda 

está lá. Um provisório que ainda permanece133 (Figura 287-288). 

    

 

 

 
Dessa primeira historinha faço a seguinte reflexão:  Qual é a causa da 

minha “ação astuciosa”? No meu caso foi uma necessidade 

premente, urgente, inesperada. Exerci minha liberdade dentro de 

minha casa. Liberdade de escolher a partir das minhas condições. 

Tenho direito a isso? Parece que sim. Seria meu direito na “esfera 

privada” do meu cotidiano, da minha vida? Seria na “esfera privada” 

                                                           
133 Isso me lembra a história da obra provisória de Lelé para a sede da Prefeitura de 
Salvador. Passados 20 anos, ainda lá está. Quais os motivos do provisório se tornar 
permanente? Ver artigo Daniel M. PAZ (201?)   

Figura 276: Ação provisória para contenção das águas 
da chuva na minha residência. 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 
 

Figura 275: Ação 
provisória para 
contenção das 
águas da chuva na 
minha residência. 
Fonte: acervo 
pessoal, 2019. 
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da arquitetura134?  Por conseguinte, posso perguntar: Quais são as 

consequências do exercício da astúcia? Afeta o que? Afeta a quem? 

Prejudica algo? Prejudica alguém?  A minha ação astuciosa que afeta 

o “outro”, que está fora de minha casa, que tem um distanciamento 

daquilo, isto é, que não sabe, não ficou sabendo “do porquê do 

porquê” da causa e da minha justificativa para aquela ação astuciosa, 

que resultou naquela materialidade, ele vai julgar diferente dos que 

estão próximos de mim, me conhecem, convivem e frequentam a 

minha casa, enfim, e talvez, ao ficarem sabendo da minha história, da 

minha justificativa, talvez sejam mais flexíveis, mais bondosos no 

julgamento e na aceitação daquele fato,  daquele acontecimento.  De 

certa maneira, a liberdade de cada moradora e morador de agir 

dentro de sua casa135, de seu apartamento, desde que não afete por 

assim dizer a vida dos seus vizinhos, é para mim necessidade 

premente. A minha ação astuciosa veio da onde? Todos sabem agir? 

Todos agem? Que lugar eu ocupo, ali na minha casa? Que condição é 

esta? Essa condição é determinante? Por ser arquiteta sei de tudo 

que tem a ver com o espaço arquitetônico? Por ser arquiteta tenho 

astúcia?  Por ser uma mulher sei mais que um homem?   Talvez sim, 

talvez não. A princípio, nem todos que têm o saber técnico-científico 

de arquitetura agiriam. Nem todos teriam a ação como escolha. 

Talvez por que nem todas as pessoas têm astúcias.  Nem todas as 

mulheres agiriam. Nem todos os homens agiriam. Mas eu agi, por 

quê? Tenho para mim que foi devido a minha experiência de vida, o 

meu “saber prático” adquirido desde menina, por assim dizer um 

saber primeiro (um “dom” nesta vida!) adquirido até então. Talvez 

isso seja parte da resposta, pois o fazer sempre permeou minha vida. 

A ação. O agir sem esperar pelo outro. Uma certa impaciência. Por 

que de certa forma, no fundo no fundo não tive “uma outra” pessoa 

                                                           
134 Lembro-me da história de Adoolf Loos do “pobre homem rico”(KAPP,2005). 
135 Código Civil 
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para fazer para mim136. Vamos dizer que isso seja subjetivo, mas 

possível de mensurar pelas histórias de vida de cada pessoa, do 

contexto de vida de cada um, das escolhas de Ser, afinal, “cada 

pessoa é um mundo”. Da minha condição, posso dizer que a esse 

meu “saber primeiro - um dom” se juntou o meu “saber técnico-

científico” de arquiteta urbanista, que veio bem mais tarde. Não 

posso dizer que um é melhor ou maior que o outro, eles parecem 

trabalhar juntos. As intensidades de um e outro podem agir mais aqui 

e acolá. Então, o que é astúcia a partir dessa minha pequena 

experiência pessoal?  O que me ajuda na discussão sobre e com a 

“autoconstrução”? A minha ação astuciosa foi uma escolha? Escolhi 

entre deixar molhar tudo ou tentar minimizar o problema. Mas esse 

problema eu que o identifiquei. Talvez outra pessoa nem ligasse. Não 

elaborasse. Naquele momento a escolha foi agir, com o que eu 

tivesse. Mas, hoje, passada a chuva, poderia pensar em resolver de 

vez a possibilidade daquela molhação toda de novo, mas não 

considero necessário. Outras vezes já aconteceu, mas não com o 

problema da tubulação de captação da calha.  Se foi uma escolha foi 

uma escolha disso ou daquilo. Disso ou daquilo estão dentro de uma 

condição? Mas alguns poderiam dizer: Você pode resolver de vez 

esse problema, com uma solução apropriada, isto é, num tempo 

outro. Aqui deixa de ser Astúcia?   Alguns já o fizeram, e ninguém 

além de mim é arquiteto urbanista. Seria uma solução definitiva? 

Poderia eu fechar a área de serviço com uma janela, ou com um 

blindex, como os outros moradores já o fizeram, “cada um de seu 

jeito”, já que no meu pequeno edifício o condomínio não controla 

esse tipo de escolha, isto é, você pode fazer “pequenas intervenções” 

dentro de sua casa, desde que não prejudique os vizinhos. A questão 

                                                           
136 Segundo uma amiga psicóloga por ter tido minha mãe somente até os dois anos 
de idade, eu criei, meu Ego, uma couraça para me proteger. Meu Pai ajudou, me 
chamava de “baixinha invocada”. Assim, sempre fiz antes que outro mandasse, 
sempre fui ativa. Mas isso vem mudando. Tudo é questão de coragem para se 
mergulhar no processo de autoconhecimento. 



  I 323 

estética ainda não foi motivo para alardes na reunião de condomínio.  

Assim, nas varandas e as áreas de serviço dos nove apartamentos, 

cada um tem um tipo de fechamento, pois foram mudando no tempo 

de vida do prédio (quase 40 anos): de esquadria de alumínio com 

vidro liso, com blindex ou aberta com uma mureta e uma peça de 

madeira - conforme a proposta original, e que a meu ver é o 

“conceito tradicional” de varanda. A minha segue aberta. Mas se 

fosse a minha escolha fechar, quer dizer, depois do acontecido 

resolvesse fechar. Dependeria só da minha vontade? Não. 

Dependeria de minha disponibilidade de tempo e de dinheiro, 

condição financeira e de tempo.  O que eu quero dizer com isso? 

Prioridades e escolhas. Hoje não tenho condições financeiras de fazer 

nada em minha casa, isto é, de investir na materialidade, no ter. Fiz 

isso há pouco tempo. Mas agora as prioridades são outras. Por 

enquanto. Não tenho tempo também, já que estou aqui escrevendo. 

Prioridades! Ao pensar nas consequências da minha ação astuciosa, 

pergunto se ao resolver o meu problema, isso afetou alguém? Sim, a 

mim, me deixou tranquila. E não provocou nenhuma reação de 

alguém de fora de minha casa. (Estou dizendo da “esfera privada”...?) 

Afetou algo? Sim. O gradil que ficou com um “pedaço” de plástico 

amarrado - “fragmento” (JACQUES) tirando sua “unicidade”, e 

também afetou a uma das fachadas do prédio. (esfera semi-

pública?). Quais as consequências para “os de fora” de minha casa, 

de meu apartamento? A consequência é que se alguém olha de fora 

para dentro, na fachada interna do recuo donde se abre as áreas de 

serviço, lá está o plástico transparente amarrado ao gradil, fazendo 

uma barreira para as possíveis chuvas. Quem está preocupado com 

aquela fachada? Até agora, só eu tenho consciência do fato 

“estético”. Talvez o CAU, a fiscalização do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo? Acho que não. Por ter consciência, ter um saber 

disciplinar, de que estou fazendo algo que poderia ser resolvido de 

outras formas, de maneira “mais adequada”, “técnica”, é que 
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construí um problema estético? A questão é que resolvi uma 

necessidade premente, que a princípio não foi elaborado pelo meu 

saber disciplinar, mas essa elaboração do estético foi provocado por 

meu saber disciplinar de arquiteta urbanista, que também constrói o 

meu cotidiano. Qual o tempo de permanência daquele “armengue-

ação astuciosa”? A minha certeza é que tirarei assim que eu 

considerar que as chuvas fortes passaram, ou alguma reclamação dos 

vizinhos chegue. Não sei se antes da primavera, ou talvez devido uma 

semana ensolarada em Salvador eu considere que não mais preciso 

da proteção. Mas, com certeza não irei me fiar às previsões da 

meteorologia, que todo dia muda, como o universo.  O tempo de 

permanência daquele “armengue” depende da minha escolha dentro 

das condições climáticas que ainda virão e que não tenho como 

prever. Eu fui obrigada a agir num tempo rápido? Não. Mas se não 

tivesse agido rápido, deixaria de ser ação astuciosa, passaria a ser 

outra coisa. Seria ação. Quando eu agi no meu apartamento, agi num 

tempo urgente, fora dos padrões reconhecidos por uma ação 

planejada, isto é, de se colocar uma esquadria com vidro.  Quem diz 

do tempo? O tempo é uma construção do ser humano. (ELIAS, 2000) 

Eu escolho o tempo para realizar. Mas esse tempo é livre, liberto de 

todas as condições? Não. Ele é aberto a todas as vicissitudes de 

minha vida, de quem com quem o que vivo. Quando escolho fazer 

algo deixo de fazer outra coisa. Dependendo de suas condições de 

vida, você irá ser julgado pelo que fez ou não fez. Pois se gasto meu 

tempo fazendo isso - o que escolhi fazer - não irei fazer outra coisa. O 

tempo e suas temporalidades do fazer vão ser atravessadas, afetadas 

pelas condições financeiras que se tem. Ter um trabalho autônomo 

difere de ter um trabalho assalariado. Que não é sempre a mesma 

sempre para a maioria que autoconstrói. Depende ainda se vai ser 

para contratar alguém ou você mesmo faz. Se você já tem o material 

ou irá comparar. Dentro de meu espaço doméstico sou obrigada por 

alguém? Quem manda no meu espaço? O que me leva a agir dentro 
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de minha casa? No meu caso, é minha escolha e a opinião das minhas 

duas filhas, elas são ouvidas, afinal a casa é delas também. Estou 

falando da “esfera privada”. Uma arquiteta/o “de fora” terá a 

possibilidade de inferir julgamento do que é prioridade na casa a ser 

melhorada? Mensurar o tempo cotidiano daquela pessoa/das 

pessoas que ali moram é possível, considerando o respeito ao outro? 

A partir dessas três historinhas, posso dizer que a métis -  astúcia – é 

uma inteligência que atravessa somente as pessoas que 

autoconstroem? Por que as pessoas agem com astúcia? Dependem 

de uma condição de vida? A astúcia é uma inteligência apreendida e 

ou ela é um dom - um saber primeiro? Só o saber técnico-científico 

reflete uma inteligência? A coragem de enfrentar as vicissitudes da 

vida, do cotidiano seria o processo de subjetivação de cada indivíduo. 

E o que faz o indivíduo agir ou não? Será que ausência da ação é a 

presença de algo: a paciência - a espera, como na Casa Paciência. 

Essa espera estaria ancorada no “do nada” (Deleuze&Guatarri), em 

“algo que não existe”? 

Este estudo, enquanto tese, é uma obra acabada, mas é para mim 

uma obra aberta, um devir. Caminhos para Ida: Astúcias - uma 

inteligência da prática? 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Fala de um Mestre de Obras . Disciplina Ateliê 3. Profa. Ida Matilde . Turma Ano 2017 
FAUFBa. (Roda de Conversa com o Mestre de Obras   Data: junho de 2017. Local: Sala 23. PAF 
6. Ufba- tempo:            Transcrita por:.  

Mestre de Obras : “Eu nunca fiz uma obra fiscalizada pela prefeitura, dessas todas que eu fiz 
a prefeitura não chegou em nenhuma delas. Agora sim,  a gente sabe o que a prefeitura não 
gostaria tipo uma escada na rua tem coisa que a gente não faz, então tem aquela coisa, se 
você faz uma coisa que está fora das normas de um profissional você não é profissional, então 
se uma pessoa pede pra fazer uma escada na rua, eu falo eu digo não dá para fazer sua 
construção, ou que pediu para fazer uma escada, isso aí, profissional não faz. Então se a pessoa 
diz quero fazer duas laje, a gente .....mas eu não tenho interesse de fazer nenhuma. Aí tenta 
lhe convencer que tem prédio de 4 andar da URBS, não tem essa estrutura e não cai. Só que 
a gente temos que ver que eles fez outro projeto diferente que dá realmente condições de 
fazer aquilo. Mas isso que a pessoa vai fazer o projeto pensando na fundação, de maneira 
diferente. Mas isso não quer dizer que você vai mexer numa casa, que a pessoa fez ela sem 
ferro e que ela vai funcionar. 

Então voltando para a fiscalização, bom seria que tivesse fiscalização até porque a maior parte 
das casas, eles provocam doenças por ser uma cassa abafada, sem ventilação, a pessoa da 
roça, e as casa da roça tem duas a três janelas em cada vão.  

Ida: De onde? 

Mestre de Obras : De Tuberá, aqui na Bahia. Então o que acontece, as casas são ventiladas, 
mas tem pouco terreno. O que acontece é que as pessoas compram ½ lote, então 5 metros 
não tem como deixar lateral. 

Ida: Isso que eu ia perguntar. No começo você fala “a gente deixa 1 metro de afastamento”. 
Como isso acontece? 

Mestre de Obras : nesse terreno de 5 metros, o que a gente tem que fazer, a gente tem que 
criar uma área de ventilação, porque o terreno é estreito, o desenho tem que ser mudado. O 
vão que nesse sentido tem que passar a ser nesse sentido. Tipo sala, quarto e cozinha. A 
cozinha por exemplo, ela tem que ficar num lugar que ela tem que ser como passagem para 
demais vão, não pode ser individual. Tipo assim, aqui é a sala, aqui é a cozinha, vamos supor 
que tenho 5 metros. A cozinha vai ficar( ...) e vou criar uma área de serviços. As pessoas usam 
muito a área de ventilação como área de serviço. 

Ida: E pode isso? 

Mestre de Obras : Pode. Mas é uma área para uma planta, para ventilação. Então o que 
acontece essa cozinha aqui, a gente a gente uma mudança no vão. Tipo, aqui, vamos fazer um 
quarto, que vai ter uma ventilação, se eu quero diminuir a sala para 4 metros, posso fazer um 
banheiro com ventilação para essa área, entendeu? A cozinha eu vou ter mais uma janela para 
essa área e eu penso no ..., para em poder colocar outro banheiro. Vai depender de quantos 
banheiros eu tenho na casa e do tamanho da casa, porque o problema maior pelo fato do 
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terreno ser estreito, a casa vezes se estende muito no seu comprimento. Tem casa de uns 20 
metros de comprimento, padrão é você ter 100 metros. Então você tem 20x5 metros, para ser 
construído.  E nesses 100 metros, a pessoa quer usar o terreno todo. Mas quanto mais você 
cresce a casa mais você mata a ventilação dela. Então se tem uma casa de 10 metros, não vai 
ter ventilação nessa casa até porque ele não retorna. O vento tem que ter um a área para sair. 
Tem que criar uma corrente. Então, se não tem uma área para o vento sair, o vento não entra. 
Primeiro passo, as portas não fecham direito. O ar cria um vácuo nas portas. Então você faz 
uma casa, você tem que fechar a porta empurrando. Então quando você tem uma área 
ventilação, essas portas não precisam de manutenção, elas fecham direitinho. Sem falar em 
outra coisa né, mofo. Mas essa área de ventilação ela é necessária porque da porta, porque 
de tudo. A gente então, querendo faz o projeto de início, na maioria parte das casas, tem o 
banheiro no quarto, as pessoas querem um banheiro no quarto.  

Ida: Hoje, é uma coisa de hoje, ou sempre foi assim? Do tempo que você trabalha? 

Mestre de Obras : Era menos procurado, os quartos com banheiro. Mas hoje quase todo 
mundo quer banheiro no quarto. Então a questão é as pessoas querem o banheiro no quarto 
mais eu não quero sem ventilação. Então o seu quarto tem que ser o último, para ter 
ventilação. Então vou fazer um desenho e vou colocar o quarto daquela pessoa no ultimo para 
que o banheiro seja para o final, porém só construímos 18 ou 19 metros, e uma área em aberto 
para ventilar no fundo. 

 Ida: Ai vai deixar um espaço para ventilar. 

Mestre de Obras : Ai vai ter uma área de serviço ventilada, um espaço no fundo com banheiro, 
mais isso quando o terreno dá para fazer, tem momento que não dá, não dá para mudar muita 
coisa. Tem casa que a gente fica até triste, porque você não pode mudar muita coisa. Hoje 
mesmo tem uma professora me procurou, dona do colégio que os meninos estudaram e falou: 
Eu vou bater laje na frente da casa, passa lá para você me falar. Mas eu falei é que mesmo, eu 
vou bater laje até em cima do muro, mas eu falei e a ventilação? Ela falou, tem muito ladrão, 
o pessoal está pulando. O medo entrar alguém ali e pular. Quer dizer tudo bem, mas você não 
pode resolver, ficar entre quatro paredes fechados sem ventilação, porque alguém vai pular, 
essa não é a maneira certa de você resolver esse problema, tudo bem que é um problema que 
alguém vai pular, mas bater uma laje em todo área que você tem, não é a solução porque você 
vai está se matando.  

Eu já visitei muitas pessoas e a maior parte das pessoas que eu visitava eu dizia logo sua casa 
não tem ventilação. As pessoas espirrando, com aquela tosse pesada, ia olhar só tinha janela 
na frente, talvez a casa era pequena, a casa era toda fechada. Então as pessoas fazem isso 
com medo. Porém o profissional, que ele vai responder pela aquela obra ela não aceita essas 
coisas. Eu sou profissional. Eu falava com o Franklin pela manhã, é assim, agente não tem 
grupo formado de profissionais..., então. 

Ida: Uma associação, pois é, porque não tem? Deveria! 

Mestre de Obras : Não sei responder porque não temos. Uma vez um cartaz de um arquiteto, 
ele falando de tipo uma associação, isso seria muito bom, porque esse tipo de assunto, isso 
iria facilitar, ter mais ideias, ia surgir mais ideias, mas quando começamos fazer uma 
construção ou uma reforma, ou quando chegamos a uma conclusão que aquilo vai prestar. 
Antes da conclusão, o nível tem que ser tirado, porque às vezes o nível não vai dar. A 
metragem do projeto e do terreno tem que ser conferida. Às vezes o projeto é bonitinho, mas 
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ele não tem aquela metragem toda para você colocar. Então, tudo eu faço três quatro 
desenhos diferentes para a pessoa escolher 1 que funciona. 

Ida: Agora, Sr. Luís, quando você faz 3, 4 desenhos diferentes a pessoa, o cliente que vai fazer 
a obra ele consegue entender? Você Explica? 

Mestre de Obras : Consegue, porque tipo assim, vai da explicação. Facilita o máximo possível. 
Faz o desenho na frente dele. Eu vou dar um orçamento, então, e uma época dessa fiz um 
orçamento, então, fiz uma besteira. Tinha um colega, que eu achava que era meu colega, que 
falou faça o orçamento do meu prédio. Ei falei, fiz lá e dei a ele.  E quando eu cheguei em casa, 
e fui bater a limpo, eu tinha cobrado 40% do que precisava cobrar, eu sou evangélico e tive 
que honrar com a minha palavra, então fiz a construção, passei 1 ano e pouco fazendo. 

Eu recebi aquilo ali que eu tinha feito.  

Ida: Ele não aceitou corrigir o preço não? 

Mestre de Obras : Hoje, eu prefiro pegar o projeto procurar entender mais ele todo, isso não 
é fácil porque tem as partes pequenas que é o banheiro, a parte de hidráulica, tipo assim, eu 
não vou cobrar a hidráulica por exemplo. E quando você fez às vezes fica um profissional 1 
mês fazendo projeto, e ai o que acontece, você tem uma perda só aí de 5 mil reais. Você pega 
um profissional como ajudante, você poderia ter feito diferente, ter pedido o projeto de 
hidráulica, para fazer para entender. Do que fechar o olho e dizer vai ser fácil. E às vezes aquela 
pessoa quando ela quer, ele não quer como você achava que ia ser. Porque dizia vai ser fácil, 
vamos colocar assim mais ou menos, eu coloco o cano no chão, mas ai coloca que hoje 
ninguém está colocando o cano pelo chão, ai mas você não tem outro lugar para passar o 
cano. A casa já está cheia de viga, mas se você passar, pode fazer a hidráulica certa da 
fundação. Mas as vezes não vale a pena, fazer uma mudança tão grande, mas é uma solução 
simples que não vai favorecer porque você cobrou um preço barato. Porque eu fiz essa obra 
e cobrei um preço barato, levei um grande prejuízo. E depois disso, hoje eu paro, sento, eu 
desenho, analiso e depois que descubro o desenho na minha cabeça, ai eu refaço ele na vista 
do cliente. Eu estou com o desenho dentro de mim, eu não estou criando o desenho, já 
decopei o desenho, então, ai vou chegar e vou dizer: seu terreno assim, esta vendo a sala, 
coloco o nome sabe, aonde o senhor quer a porta? Não quero por aqui, tudo bem. A porta da 
sala e...Quer quantas janelas? Diz quero 1 janela. Para essa janela o senhor tem 1 metro. O 
senhor quer 1 metro aqui ou lá? A casa esta virada para essa rua, a janela deveria vir por aqui 
porque a ventilação, em direção do ...Então a janela teria que ser na direção que vem  vento. 
Então quando o cliente observa que você está querendo ajudar, ele se abre, deixa você ficar 
a vontade, que eu vou dar uma analisada. A gente vai falando com ele, os quartos, por 
exemplo, tem que ser do lado da ventilação, vamos ter um corredor. Vamos ter um banheiro 
individual, por exemplo, aqui. 

Ida: Luís, o senhor tem a questão do sol, poente. Você orienta ou é mais a questão do vento. 

Mestre de Obras : Para ser sincero com a senhora em relação ao sol, eu nunca tive 
preocupação. Agora é bem colocado né, porque o sol quente tem que ser analisado, o sol.  

Coloquei na técnica.... 

Ida: Você trabalha sozinho? Ou você está falando você e mais algum ajudante? Você faz a obra 
toda? 
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Mestre de Obras : Eu no meu caso tenho uma equipe pequena com um ou dois ajudantes. E 
a depender da obra eu vou colocar o profissional para trabalhar comigo. 

Ida: Um pedreiro? 

Mestre de Obras : Isso pedreiro. No início tive muita dificuldade porque a pessoa confia na 
nossa qualidade e não confia em uma outra pessoa. Só que precisamos aprender a confiar nas 
outras pessoas, na possibilidade daquela pessoa fazer uma obra tão boa quanto a minha. Por 
exemplo, eu já tive assim, uma equipe de pessoas para me ajudar e percebi que aquela 
qualidade não ficou boa, e assim o dono da construção dizer aquela pessoa da cerâmica eu 
não gostei, tire aquela pessoa. Porém, eu poderia ensinar aquela pessoa. Então hoje eu faço 
diferente. Eu tenho uma pessoa que tem a mesma qualidade. Se eu vou fazer um trabalho, 
uma fachada, por exemplo, e eu preciso trocar o reboco para trocar aquela fachada, então eu 
não tenho qualquer profissional. Eu tenho um profissional de fachada. Aonde ele tem uma 
visão daquele serviço, às vezes ele não sabe da obra toda mas aquele é o forte dele. Eu levo e 
digo tenho que mudar essa fachada, e explico para ele vou ter que mudar isso e aquilo outro. 
E a gente consegue dividir as ideias. Então aquilo ali eu sei o que fazer, então eu tenho essa 
pequena equipe. Então no caso, ela é pequena, tipo assim uma casa só, eu mesmo faço, né. 
Porque assim, no começo eu comecei fazendo só com ajudante, Graças a Deus, hoje eu pego 
obra maior. Eu não faço propaganda nenhuma de minhas construções. Porque eu tenho mais 
clientes do que posso responder. Assim essa área nossa ela tem uma área muito grande, que 
o povo gosta de qualidade. Quando percebi que o povo gostava de qualidade, eu tive que 
esquecer a velocidade, abrir mão da velocidade. Já que eu vou com o tempo, a maior 
dificuldade é o tempo. Mas se eu estou negociando, eu vou negociar um tempo que me 
favoreça.  Eu não vou pegar uma casa cheio de pepino e dizer que vou fazer em 3 meses, só 
para ajudar ele, porque senão. O tipo de ajuda que eu vou dar a ele é a qualidade. Mas eu vou 
dizer que o tempo é 6 meses, mas que o tempo pode ser trocado. E ai a gente vai mexer até 
outro ponto. E quando a gente chegar é que vamos analisar. E hoje eu cobro a casa por etapa. 

Ida: Isso eu ia perguntar. Como é essa coisa do pagamento? Como essas pessoas conseguem 
pagar essas obras todas? 

Mestre de Obras : Tipo assim, você faz um pacote, mas não é bom. Meço a casa toda x a 
altura, a gente mede tudo que gasta de material, vamos supor, o bloco tem 25x20, então ele 
tem 25cm2, então eu tenho 20 blocos por m2. Então se eu vou fazer essa cassa, essa casa vai 
dar, mede 100m2 vamos colocar, está dando 125m2 para mim. Se medir direitinho. Então eu 
vou cobrar, vamos supor, 20 reais por m2 de bloco. Posso juntar m2 de bloco, de pintura e 
reboco num só pacote, facilita, para um preço só. Se aquela pessoa vai fazer a casa toda, o 
reboco e por dentro e por fora, as paredes rebocam os dois lados, então, se o bloco é 20, 
reboco 40 e mais 10 de pintura. Vou ter 70 reais para m2 de construção. 

Ida: Mas você cobra material e mão de obra? 

Mestre de obras: Eu faço com o material do cliente. Quando eu falei tamanho do bloco, a 
gente calcula a quantidade de material. Então pelo desenho eu sei que vai gastar, tipo assim, 
a casa tem 100m eu tenho uma ideia de quantos metros faz 1 saco de cimento. Então eu faço 
12 metros de reboco com 1 saco de cimento, e gasto 12 lata de material para rebocar esse 
mesmo saco de cimento. Então, eu tenho o equivalente a 1 lata de material para 1 metro de 
reboco. Então quando eu tenho essa casa que vai dar 250 m de reboco, eu tenho só para o 
reboco, 5 metros3 de material para rebocar ela, mesmo sendo areia arenoso ou só areia. 
Então, isso aí, eu tenho que ter o calculo de carrega de material para dar para o cliente, a 
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gente cobra, ou o cliente coloca o material na obra ou a gente cobra, tipo assim, uma obra no 
1º andar, ela dá um prejuízo grande, se a gente não cobrar o manuseio do material. A gente 
vamos ter uma pessoa voltado para carregar o material. E um ajudante, vamos supor, 
gastamos 5m3, que vai dar mais ou menos, não pode carregar de vez porque ele é pesado, 
aquele ajudante vai ter que estar ali vários dias na obra. Vamos supor 1 mês daquele ajudante. 
Então, vou estar somando, 20 diárias daquele ajudante, vou cobrar R$ 1.500,00 reais do 
manuseio esse material, que vai entrar no orçamento. 

Ida: Como é que é pago esse valor? Porque alguém me disse que é uma dificuldade, porque 
além do material tem a mão de obra, como é o pagamento, é semanal? 

Mestre de Obras: É, pagamento semanal. Isso, eu não tô usando maquininha para cartão. O 
pessoal está usando a amarelinha, de cartão. É fácil quando a gente usa a máquina de cartão, 
porque o dinheiro entra certo, no caso, e você vai poder movimentar com os ajudantes. Mas 
eu pego uma parte, no caso, em dinheiro, toda a reserva. Só que às vezes fica meio chato 
porque a maioria dos profissionais pegam 50% antes de começar a obra, o ruim que o 
contratante não tem uma garantia. Então assim, eu não pagaria a qualquer profissional, 50 % 
de uma casa dessa, por exemplo. Vamos gastar 25 mil de mão de obra. Eu não vou dar 12 mil 
na mão de uma pessoa que está começando, a não ser que eu conheça. Porque já e disseram 
assim que no cartão a gente não sente. Mas eu não acho legal, cobrar 50 %. Às vezes por isso 
eu gosto de fazer por etapa. Porque eu vou falar com ele, quando a obra chegar no ponto de 
hoje você me dá X. Quer dizer, eu não pego toda semana também. 

Ele vai dar X até na fundação, vamos supor, vamos dividir em 4 etapas. Uma etapa para a 
fundação, você me dá R$ 5 mil reais quando acabar a fundação. Quando bater a laje, você vai 
me dar...reais. E quando acabar de aprontar você vai me dar o restante, que seria o saldo do 
profissional. É isso às vezes, a gente coloca, se apertar por isso ou aquilo, a gente vai pegando 
o restante. Porque às vezes pelo valor ser um pouco baixo, o pedreiro não ganha muito, as 
vezes não dá para outro profissional com aquele valor. Porque a gente paga outro profissional 
que precisa semanalmente. E no caso, o profissional você está botando na produção, ... que o 
profissional não vai ficar até o final da obra. 

Ida: Luis, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente está trabalhando, acho que 
Franklin explicou um pouco, a gente está  estudando a casa dele, essa sua prática de construir 
em casa já pronta, principalmente na reforma, aí você já falou da iluminação, da ventilação, 
como você consegue resolver os pepinos que você falou das casas construídas. E 
principalmente em relação de abrir poço de ventilação. 

Mestre de Obras: Eu até olhei a casa dele, porque assim, ele me informou da laje batida, nós 
temos um problema muito sério, porque nós temos duas lajes batidas. 

Franklin: Está vendo aqui no fundo, o que está de preto é laje batida. ( Desenho, projeto) No 
fundo. 

Ida: A ideia é abrir os três andares. Entendeu?  

Mestre de Obras: A questão maior é o tamanho da abertura, no caso, se fizer uma abertura 
pequena, ela não vai prejudicar muito. Mas uma casa daquele tamanho teria que ser uma 
abertura grande. Ou pelo menos 2m2 ou mais comprida. 

Ida: Porque você acha que tem que ser grande, tem gente fazendo 3 pequenas. 
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Mestre de Obras: Três pequenas, é melhor, no caso do que essa grande. Quer fazer todos no 
mesmo local? 

Franklin: Não. Em lugar diferente. 

Mestre de Obras: Em local diferente. Ai já melhora. 

Ida: A ideia é o seguinte. A nossa dúvida é porque você falou abrir um espaço para dar 
ventilação na casa que é grande. Mas a nossa dúvida é, a questão de quebrar a laje toda. A 
gente vai quebrar a laje toda, a gente tem viga em volta. Eu tenho segurança, segurança 
porque a gente não sabe quem construiu, mas a gente tem segurança de quebrar essa laje 
toda em volta da viga, entendeu? Tirar ou deixar a viga, quebrar essa laje. Manter a estrutura 
e tirar a laje. Eu consigo fazer isso? 

Mestre de Obras: Consegue. Se for tirar o vão todo consegue. O que não é aconselhável, tipo 
assim, vamos supor, que seja o vão da laje toda né isso, aqui nós temos o vão da laje, você vai 
tirar esse vão, essa laje vai estar debaixo da parede, então pelo fato que a laje está entrando, 
a parede foi feita em cima da laje, então a laje esta preza debaixo da parede. Primeiro tem 
que ser escorada para não ter tombo. Vai quebrar uma parede escorada, vai pregar peças 
escorar, para não ter tombo. Tem que quebrar com martelete, nada de marreta. Pelo fato da 
laje ser voterrânea (maciça) e não longuerina. Se tirar só a metade para fazer só um buraco e 
o buraco e o buraco for grande, o ferro que atravessa aqui, ele vai ser cortado, ele vai ficar 
sem descanso, então não tem como você cortar um furo e ele continuar, porque eles são finos. 

Então teria que criar uma outra estrutura, ou abrir só um buraco de médio porte na metade 
da laje. Então para você fazer um buraco de médio porte que não é o todo, você tem que 
reconstruir duas vigas para amparar os ferros. Só para amparar ele. 

Aluno: No caso, por exemplo, eu fiz uma abertura de um vão, eu abri toda essa laje. Meu poço 
de ventilação é aqui dando acesso a ventilação para os quartos e para alguns banheiros. Isso 
se repete em todos os andares. Mas eu fiz uma abertura, isso aqui é um quarto. Eu tirei tudo 
isso e transformei num poço de ventilação, mas os ferros ainda descansam em cima das vigas, 
aqui no meu tudo isso aqui é um poço de ventilação. 

Mestre de Obras: No caso aqui, pode tirar. Tirando a laje toda, escorando não vai abalar, vai 
ter que cortar o concreto, com maquita né, fazer o uso de lixadeira, para cortar os ferros e 
deixar o restante debaixo das paredes. Só não vai fazer a retirada desse ferro, porque esse 
pedaço que está debaixo da parede faz parte da parede, no que você corta pode tirar. No caso, 
tirando o vão todo, um buraco pequeno pode fazer, e tirando o vão todo também pode. No 
caso se fosse tirar metade aqui, deixar o restante, teria que criar uma viga nesse sentido ou 
nesse, seria duas amparando o buraco. 

Aluno: No caso essa vigas teriam, se fosse o caso, elas tinham que seguir.. 

Mestre de Obras: O sentido menor, ai pegaria esse sentido. 

Ida: Agora Luiz, em relação à casa de Franklin, para você, sem considerar o projeto que 
Franklin fez, para você qual seria a solução para melhorar a casa dele? Pergunte aí Rodrigo, 
pergunte aí vocês? 

Aluno: Em questão de custo, é muito caro quebrar uma laje? 

Ida: Você costuma fazer isso? 

Mestre de Obras: Não. Já quebrei algumas. 
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Aluno: Mas tem diferença de laje batida e maciça? O preço justifica para abrir 3 poços de 
ventilação. É caro quebrar tudo? 

Mestre de Obras: Não, não é caro não. O que acontece, esse poço que você vai abrir, o 
pequeno, também não tem muito custo, porque não vai precisar reforçar, o médio no caso, 
se fosse abrir só a metade teria o custo das vigas, não vai fazer o pilar não, porque na verdade 
pelo fato de ter um tamanho pequeno de três metros, a gente aguenta fazer viga se for 
preciso. Mas a questão maior, esse custo de derrubar uma laje não é muito em relação, tipo 
assim, é um dia de um profissional. Então, o que acontece, esse poço que você vai abrir, o 
pequeno não tem muito custo, porque não vai precisar reforçar. O médio se for o caso, se for 
abrir a metade, teria o custo das vigas. Porque na verdade já tem um tamanho, pequeno de 3 
metros, aguenta fazer viga se for preciso. Mas a questão maior, esse custo de derrubar uma 
laje, tipo assim é um dia de um profissional, então para derrubar não tem muito custo. A 
pessoa fala eu gastei X para derrubar laje. Mas não é quanto gastou, mas quanto aquilo vale, 
porque o que você gastou não muda nada. Se eu vou tirar o piso, se for granito ou cerâmica 
vai ser a mesma coisa, porque eu vou tirar. Então a questão é o que vai fazer para melhor. 
Aquilo vai tirar porque aquilo não pode ser daquela maneira. Então essa perca porque você 
vai tirar. No caso é uma mão de obra de baixo custo, para quebrar.  Não ter essa mão de obra 
pesada, né. Uma coisa que me chama atenção é que a laje dele tem duas lajes, dos níveis. 
Aquela outra eu não quebraria. Eu colocaria outra laje para nivelar. Essa aqui que está mais 
baixa, não precisaria quebrar, escora por cima mesmo. Tinha muita ideia, ideia de fazer placa 
de isopor, hoje o pessoal trabalha com concreto de isopor. Antigamente as pessoas usavam 
galvan. Que é leve, só que o custo da laje não é alto Uma laje, duas de 6X5 m, 30 m2, R$ 20,00 
m2 de hoje, você tem 30X R$ 20,00 que da R$ 600,00 de laje e mais o mesmo de material para 
bater, uns 30m, você faz 2 metros e meio com 1 saco de cimento, então vai gastar 12 blocos 
de cimento para você bater uma laje de 30 m. Para nivelar essa laje aqui, quer dizer, de 
material, você vai gastar R4 1.500,00 reais mais ou menos, e mais a mão de obra. Que a mão 
de obra é a mesma que você tirar ou fazer outra. Até isopor, se você comprar placa de isopor 
vai dar quase esse valor do que você isolar a laje debaixo e fazer uma laje só. Agora há a 
necessidade de nivelar, entendeu? 

Ida: Tem necessidade mesmo? porque a gente estava pensando em trabalhar com degrau. 
Você chega na laje, põe 2 degraus, aqui está vendo? Ele faz, ele colocaria dois degraus ou 1 
degrau, chega na cozinha. Para não mexer em nada. Questão de espaço, entendeu? 

Mestre de Obras: No caso, o degrau tem a vantagem do baixo custo. Porque o degrau não vai 
gastar quase nada. Agora assim, a vista do profissional, uma laje com 2 níveis, não tem assim 
uma elegância de uma casa de 1 nível só. Aquela coisa de você olhar e dizer minha casa. Mas 
tem meio da laje de cima ele colocar um forro, para nivelar, ficar bonitinha. Nivelar pela mais 
alta. Para nivelar pela mais baixa teria que derrubar de toda maneira a mais alta. Teria que 
descer um pouco de PVC ou isopor para nivelar também em cima, porém nivelando em cima, 
a casa ela fica mais baixa. Então se não quiser nivelar em cima pode nivelar só embaixo, agora 
a ideia dos degraus ela é boa porque assim, o custo, porque assim você está fazendo um 
projeto e também o custo. Então os degraus ficam bons, porque você não vai mexer em nada. 

Aluna: E sobre o escoramento da parede, se abrir a laje na parede tem que escorar, você 
escora só onde quebrar ou vai ter que colocar um pilar embaixo? 

Mestre de Obras: Não é só escorar para quebrar. Porque tipo assim, o ferro esta debaixo das 
paredes de cima, então se a laje ela tomar tombo, no que ela desça aqui. Vamos supor você 
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tem esse comprimento, então quando você faz isso, a tendência é essa parte aqui ter que tirar 
daquele debaixo porque ficou menor. No que ele vai encolhendo vai puxar. 

Ida: Escora as paredes detrás? 

Mestre de Obras: Você bota uma escora a laje ou a parede. Aí fica uma beleza. Não dá tombo 
não. Mas você tem que escorar a laje também para ela não descer e outra coisa é a técnica de 
cortar. Porque não é uma laje que pode ser derrubada de voz. Você cortar aos poucos, não vai 
cortar os cantos.  No caso tem que cortar aos poucos. 

Ida: E vai quebrar as duas lajes? Vai quebrar primeiro a debaixo? 

Mestre de Obras: A debaixo. Porque se as duas são na mesma direção, o entulho da de cima 
já pode cair direto, não vai prejudicar. Agora em relação ao escoramento ela tem uma razão 
sim, é melhor quebrar a de cima, primeiro. Por causa do escoramento. 

Ida: Luiz, você visitou a casa de Franklin? 

Aluna: Sobre a fundação, porque acho que a maioria...??? 

Mestre de Obras: Às vezes a gente até aceitamos a informação do dono que acompanhou a 
construção, as vezes como você fala com o vizinho enforma que tem uma boa fundação. O 
que acontece, a questão é, a gente pode fazer uma expressão assim em um dos pilares, fazer 
um buraco encostado, mas não seria seguro fazermos na frente porque a frente, ela pode ter 
sido feita por outro profissional, porque as vezes a casa, tipo assim, a frente vamos considerar 
que é muro, pode ter sido feita por um profissional que fez, e a casa toda pode ter sido feito 
por outro profissional. Se o profissional da frente, ele fez a frente dizendo assim, aqui vai ser 
o muro, basta fazer só uma sapata em cima, pode fazer sem esteira, então o que acontece 
tem como só olhar dentro da cassa, tipo assim, se o dono não tiver a certeza da fundação. Ali 
por ser a parte de cima ser “terrapiche”, do lado contrário poderia ser até.... mais ali não tem 
perigo porque é a parte de cima, então é terrapiche então foi cavado o terreno, terrapiche. 

Ida: Não foi terra mexida? 

Mestre de Obras: Terra mesmo, a gente chama “Piche” não foi um aterro. Então ali, qualquer 
fundação de 1 metro, por exemplo, tendo sapata ela aguenta mais uma laje como se quiser 
fazer, então se quiser ilhar é só por descarrego de consciência. Mas pela localidade do terreno. 

Ida: Você construiria tranquilo, a laje? 

Mestre de Obras: É tranquilo, pela informação de quem diz que tá boa. Com precisão de (...) 
Porque o que precisamos mais é quando tem dúvida em relação a uma ladeira, assim, por 
exemplo, você tem uma casa numa ladeira e as vezes o profissional começa um buraco mas 
ele tem problemas com o aterro da própria casa. Além de ter tido o aterro da rua quando fez 
a rua, a máquina joga no lado debaixo terrapiche, então ele tem em aterro de 50% da cassa 
dele tem que jogado para o lado debaixo. Que não é o caso dali, então esses pilares do lado 
debaixo teria que ver se tem profundidade que fosse do lado debaixo e poderia não servir, 
mas como favorece a localidade, bem localizada no barro firme, então tendo até 1 metro de 
fundura, a gente constrói 2, mas assim, mas isso é um pouco para cima da necessidade, mas 
quando a gente vai reformar a gente não exige muito. Isso como outra coisa assim, vamos 
supor que você tem uma casa, eu vou lá na casa bater uma laje, e essa casa não tem uma viga 
embaixo, então a gente bate uma viga embaixo, então o que acontece, a gente vai fazer uma 
casa, a gente bate uma viga embaixo, mas se a casa já estiver pronta essa viga embaixo não 
faz muita diferença, então a gente tira a estrutura e faz a laje só em cima.  
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É isso, estou mostrando, porque assim, porque a mudança de uma casa pronta, porque 
mostrei projeto do que eu faço. Eu uso esse jeito de fazer porque eu acho que tem uma 
estrutura boa, mas assim, nem todo mundo usa a mesma estrutura, a questão é mais o custo. 

 A pessoa mexe mais com o custo, então nós vamos encontrar por aí casas com fundação 
simples, e com duas ou três lajes, então a casa ela está nivelada, no caso pelo fato de estar 
nivelada elas estão com o peso dividindo, então não tem muito problema em relação de bater 
mais  uma laje, porque o peso está em todos os pilares, porque a casa ela está, o chão está 
nivelado, e as vigas estão todas niveladas. 

Ida: Agora Luiz, na casa de Franklin, quando ele fala de colocar mais uma laje, a ideia é fazer, 
por exemplo, um terraço. Terraço não, aqui já é um terraço, em vez de colocar o telhado  
cerâmico e com madeiramento. Seria possível bater mais uma laje, 4ª laje, e depois colocar 
um telhado, ou de fibra-cimento (Eternit) ou botar um telhado cerâmico. Você orienta isso? 
Como é isso? É a gosto do cliente? Ou você? 

Mestre de Obras:  No caso em relação, já que não conhecemos a estrutura seria um telhado 
mais leve possível porque no caso de fibra, por exemplo, a telha de Eternit aquela grossa, ela 
também não e muito pesada, mas o problema é que ela causa câncer, a amianto dela. 

Ida: A princípio, tiraram o amianto dela. A substância amianto tiraram. 

Mestre de Obras: Então é bom pensar na de fibra. O preço é um pouco mais, mas também 
temos algumas vantagens, ela é mais cara mais gasta menos madeira, por ela ser leve. Então 
uma coisa compensa a outra. Uma coisa é que ela vai estar leve na estrutura. Então tem uma 
coisa, na laje que a senhora vai construir, o tanque vai subir, o que me preocupa mais é o 
tanque, porque mais uma laje em cima, onde o peso maior não seria a cobertura, mas o 
tanque. O aconselhável seria colocar 2 tanques de 500 litros. No caso lá hoje tem 1 tanque. 

No caso, vamos bater mais uma laje, essa casa não vai ter uma estrutura boa para chegar lá e 
bater 2 tanques de 1000 l, porque não estamos trabalhando numa 3ª laje de uma casa que 
não tem muita estrutura. Então assim, dá para fazer dá, botando os tanques de 500 l, tipo se 
vai dividir, se vai separar a casa em duas casas, por exemplo, por andar, vai ter que fazer duas 
hidráulicas, então você vai fazer uma laje bem bonitinha, bater os tanques e o restante 
cobertura, porém, essa parte do tanque teria que ter um reforço de parte debaixo, então, não 
tem, conforme você vai alongando essa parte vai ficando mais frágil, no caso vai tendo mais 
peso, né? Cada andar vai pesando mais, então a gente pensa direito no que fazer em relação, 
porque é assim, você faz a casa e depois o dono fala assim, vamos trocar esses tanques, não 
é isso? Vamos botar de 1000l porque tá faltando água, a água nunca sobe, vamos ter que 
botar essa bomba, no caso não é responsabilidade da Embasa, subir, sobe, mas não é 
responsabilidade da Embasa a água tem que subir 4 andares. Você vai ter colocar um tanque 
embaixo (cisterna) para você colocar uma bomba. 

Ida: O pessoal faz esse tanque (cisterna), na sua prática? 

Mestre de Obras: Não, não faz. Agora a Embasa está fazendo diferente, ela não está ligando 
a água, agora ela quer o tanque antes, porque de tanto queixa que a água não estava subindo, 
que estava faltando água e não estava faltando água. Faltava lá em cima, a pessoa estava no 
1º andar, tipo assim, bote água direto da rua e outra água no tanque, uma do registro. Porque 
se a água não subir para o tanque mais você está com água. Quem está no 1º andar está com 
água. A gente usa duas chaves. 
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Ida: Não falta, é a pressão. As pessoas estão subindo 4 andares e a água não está tendo força 
para chegar até o 4º andar. 

Mestre de Obras: Então, cobra da Embasa que faltou água, mas não faltou. A questão é que 
batemos mais uma laje, e o projeto da Embasa não é para tão alto. O que acontece, essa água 
chega de madrugada lá nesse tanque, toda madrugada ela vai chegar. O povo não tá usando, 
ela chega mais forte, porém é uma coisa, as pessoas que tem um tanque grande, não tem 
água então faço ele grandão, e boto um tanque grande e resolve o problema. Mas a questão 
é a estrutura pode não aguentar esse tanque tão grande. Então no caso aí, como é só 2 casas, 
vai ser para colocar o tanque de 500 e não de 1000. Como o dele já é de 500 embaixo. Não vai 
mudar muita coisa. 

Ida: Luiz, eu queria perguntar uma coisa, também em relação da casa, você acompanha. Vou 
falar da casa do Franklin, qual é o maior problema da casa do Franklin para você em termos 
de espaço assim, para poder melhorar essa casa. Você conseguiu perceber qual é a questão? 

Mestre de Obras: No meu caso ali, o banheiro lá, uma mudança no banheiro por exemplo. O 
banheiro é quadrado, colocar ele ao cumprido para ficar a área do banho, área do vaso, ficar 
área da pia. Até porque essa área do banho é uma área que fica molhada. Se uma pessoa vai 
lavar o rosto e passa por uma área molhada ele vai ter que trazer um pano, ou quem for para 
o banho secar ele mesmo. Então o certo é área do banho ser a última. Pegar aquele banheiro 
e colocar o banho por último, colocar o vaso mais para cá, teria que tirar essa parede aqui, 
fazer ela em L, ela vai fazer o banheiro ao cumprido. Caso aqui é o gosto do dono. O projeto 
aqui, mas é o dono, escolhe o projeto. Porque as vezes o dono gosta de banheiro quadrado. 
Mas tem espaço para um banheiro bom. Até porque aquela pia da área de serviço de roupa, 
ela pode sair também dali, né isso. Nós vamos mover aquela pia. Outra coisa, a escada ela não 
vai ficar ali, tá certo? A escada ela não vem para frente, no caso. 

Ida: Ainda está se decidindo. A ideia é fazer uma escada independente para subir, na frente. 

Mestre de Obras: Então no que vamos mudar aquela escada para frente, nós temos uma área 
ali para botar uma pia, no caso de roupa. Então aquela escada vai sair, então aquela pia de 
roupa pode sair de próximo do banheiro, e o banheiro, pode crescer. A ventilação para aquela 
cozinha não tem ventilação por ali, porque só depois que abrir a área. Mas tem outra janela, 
a da lateral pode ser fechada a parede do banheiro, no caso, o banheiro crescendo e fica só 
da frente. 

 

Ida: Você acha que o poço de ventilação seria onde nessa casa? Aqui nessa casa. Aqui tá o 
banheirinho, escadinha lá atrás. Para você qual seria o melhor lugar de um poço de ventilação 
ai? Você acha que tem necessidade? 

Mestre de Obras: Sim. O mais fácil, no caso, seria aqui no fundo. Se fosse nesse quarto seria 
melhor, no quarto do meio. Porém o que acontece, tem uma perca do quarto, vamos sacrificar 
1 quarto. E a casa precisa do quarto quanto da área de ventilação. Então nossa área aqui nós 
não temos perca do fundo. A área aqui ventilaria melhor aqui. Atender a ventilação da casa, 
pensando não só na ventilação. Nós estamos querendo salvar a casa, então nós temos que 
pensar também na casa. 

Aluna: Ele sendo no meio, ele não impede que o vento siga até o fundo? 
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Mestre de Obras: No caso dá para chegar. Porque a questão da ventilação ela é mais para 
circular o ar então assim, mesmo que seja próximo onde o ar está entrando. Ele entra e ele 
circula pela casa, claro que não vai ter uma corrente de vento. Porque essa ventilação ela não 
é só para uma corrente de vento, a corrente é mais para uma área livre. O que precisa, até 
porque o ar precisa entrar por um lugar e sair pelo outro, como se houvesse uma passagem. 
Então no meio vai ter essa passagem, é claro que aqui do fundo não vai receber a mesma 
ventilação que de frente, mesmo porque da frente tá fazendo contato com a entrada. Só que 
ventila também. Aqui no fundo obriga o ar passar da frente para o fundo então, ventila mais 
em relação, só que, por exemplo, esse quarto tem a janela na frente, ele já tá ventilado. Esse 
quarto, é do meio, não tem uma ventilação boa. Mas tendo aqui poderia criar uma 
janelazinha, aqui dentro, tipo essa da cozinha no quarto, só para melhorar a ventilação, não 
mexendo nele, só para ....tem cobogol, chama veneziana, bloco de vidro, funciona como 
cobogol, as vezes as pessoas usam nessa janela de dentro que funciona também e a janelinha. 
Mas não há também, assim, uma necessidade de ter uma área para a ventilação em todos os 
quartos, porque tendo a ventilação na casa já vai para o quarto e, não cem por cento né, mas 
já melhora bastante. A questão ruim, quando só tem a porta da frente, não entra ar nenhum. 
Então o ar não consegue entrar porque a casa tá cheia de ar, porém gás carbono que foi 
respirado a noite toda por alguém, você tá respirando em ar que passou dentro de você 
diversas vezes. Porque ele encontra o ar que está vindo de frente. Eu congrego lá na igreja.  

Ida: Você fala isso lá, há um compartilhamento dessas ideias suas? 

Mestre de Obras: Quando eu abri a porta da igreja da frente ai veio aquele vento e jogou todo 
o lixo para dentro da igreja, ai o pessoal ficou todo mundo me olhando. Eu falei não vou dar 1 
a 0. Eu vou conseguir limpar a igreja. Você vai jogando para fora e o vento vem vindo, e você 
enche o ambiente e não tinha nada. Eu falei aquela porta do fundo abre, então, não da para 
abrir funcionando, mas dá para abrir para limpeza. Então quando eu abri a porta do fundo 
aquele vento que a gente não vê passar ele não deixa entrar nada de lá para cá dentro da 
igreja. Aquele vento lá empurrou de volta aquele ar que estava ali dentro, veio uma corrente 
de lá e outra de cá. Porque tinha uma porta no fundo e eu abri.  E ai o que acontece, é o vento, 
agora percebi, que o vento, mesmo sendo pequena, a da frente é grande, o que importa é ter 
uma ventilação. E quando a gente tem uma casa, vou pegar a casa de Franklin, quando abri o 
primeiro buraco ele já entra forte. O vento ele quer entrar, o calor também ele sai por aquele 
buraco com uma facilidade. Porque o mofo tá naquele calor, naquele vento morto que fica ali 
naquela casa que aqui dentro a nossa respiração contribui bastante, vai buscando aquele 
oxigênio que já não tem. E a cada dia que vai passando fechada, principalmente aquela pessoa 
que dorme até tarde, a casa fica fechada até tarde, a casa não tem aquela ventilação, então 
ela não tem como não mofar. Mas quando bater essa área aqui, está pintada. É essa aqui. Se 
você falar assim, Luiz você é que vai fazer do seu jeito. Eu faria nesse local para poder preservar 
o quarto. Eu não mexeria porque o quarto tem um significado naquele quarto e abrir aqui e 
abrir no espaço todo como está desenhado aqui. Não precisa mudar nada na estrutura e 
também o cuidado na mão de obra não vai danificar nada disso. 

Ida: E Luiz, em relação à escada? Franklin acho que comentou, essa estrutura, se você 
observar, se você passou rápido na casa dele? Essa é uma estrutura que já existe, os pilares já 
existe, eles pensaram na estrutura já para continuar. Daria para fazer essa outra escada que 
vai subir para os outros pavimentos, nessa estrutura eu reforço, faço pilar novo, Ou? 

Mestre de Obras: A largura, ouvi ele falar da largura, que tem como quebrar um pouquinho 
para chegar na largura, só isso? Ai nós vamos abrir um pouco da estrutura que tá assim dentro 
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do espaço para chegar na largura que tá aqui dentro, aí vai ser preciso criar um patamar aqui 
embaixo, para dar o início da escada, um patamar. Mas a questão maior é em cima, na 
primeira escada tem que fazer só uma viga, que não seria aqui, puxando um pouquinho mais 
para cá. 

Franklin: A gente analisou lá que esse espaço que hoje, cadê? Esse espaço aqui é insuficiente 
para alcançar a dimensão da escada, aí tem que avançar um pouco mais. Só que quando 
quebrar aqui vai ter uma viga aqui. Pode quebrar? Mas tem que fazer outra. 

Mestre: Nós temos lá, a casa tem quanto de altura Franklin? 

Franklin: Dois e oitenta e pouco de altura, desse térreo até a laje de cima. 

Mestre de Obras: Então nós temos uma escada, ela tem que ser os degraus de no máximo 20 
de altura, né isso, 20, por 28 de piso, então vamos supor que nós temos, 28 de piso que é 
padrão e 20 de altura. Então vamos somar então nós temos próximo a 3 metros o que vai dar 
14 degraus de 21 cm. De 18 vai dar 16 degraus. Então se nós colocarmos de 18 nos vamos ter 
um tamanho maior, que vamos somar 16 vezes 28. 

Ida: Agora Luiz, fazendo essa primeira estrutura da escada, eu posso deixar essa estrutura, Eu 
faço essa primeira escada, mesmo sabendo que tem mais 2 escadas. Eu poderia deixar isso 
em aberto, eu faço essa primeira escada, vale a pena fazer essa primeira escada. Subir esse 1º 
andar aqui e depois quem sabe quando juntar mais dinheiro, eu faria outra escada? Seu 
raciocínio seria como? 

Mestre de Obras: Dá para fazer, porém tem que projetar logo agora, o projeto tem que ser 
visto. Lá em cima a gente vai chegar nele, para laje que ela falou lá em cima, isso, tem u, pilar 
que está morrendo, porém, lá, nós precisamos de um quadrado de viga na última, porque o 
pilar não tá subindo, nós temos aqui na debaixo vamos botar uma viga porque tem duas vigas, 
então nós vamos precisar criar no caso um pilar para reforçar essa escada. 

Nós vamos ter uma escada para cobertura, o bom seria a gente criar um…Isso não quer dizer 
que se nós pegarmos esse pilar que tá aqui colocar com esse pilar, não quer dizer que não vai 
segurar, segurar segura, só que assim, você tem uma escada, que o bom seria logo nesse andar 
debaixo, você já reforçar esse pilar, porque esse pilar pode nascer até em cima da viga, não 
precisa ter a fundação da casa. Se quiser para estruturar para quando você continuar a escada 
já vai ter apoio. Porque assim essa escada aqui ela não chega na viga da parede, né isso? Ela 
chega num patamar. Esse patamar, você tem uma viga aqui, então esse patamar que você vai 
fazer a viga não segue para cá, então quando uma viga não segura ela não tem apoio. Por 
exemplo, se colocar um peso n sua mão ela desce, porque ela não tem apoio. Mas se tivesse 
para lá e lá e para cá. No caso então recebe o peso. Quando colocamos um peso no ponto de 
uma marquise, colocamos um peso mais na viga aqui ela esta vindo para cá. Ela tá debaixo do 
restante da casa. Então essa viga tá pesando aqui sem nada, ela não tem nada para receber o 
peso. Você tá criando uma viga de outra viga, então quer dizer, qual seria a ideia. Nessa peça 
de viga nós vamos criar um pé de galinha armando nessa e nessa, para fazer essa viga em 
balanço, e mesmo assim ela não está forte suficiente, porque pelo fato de ter um pilar, se for 
fazer outro aqui, temos que fechar essa corrente para  amarrar com essa aqui, para amarrar 
com essa aí segura, entendeu? Ou uma outra opção é criar um pilar, então essas duas opções 
dá para fazer.  
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Ida: Luiz, eu queria perguntar uma coisa que você falou rapidamente aqui, eu acho que é a 
coisa que estamos discutindo aqui que é a coisa do cobogol, lembra que você falou do cobogol 
de vidro, “chama veneziana”, é do material do gosto, ele está bonito ou não, da fachada você 
falou da cerâmica na fachada. Como é isso na casa? Você desenha o acabamento da casa, você 
desenha uma com a outra, você dá ideia também ou é o gosto do cliente? 

Mestre de Obras  Eu do ideia sim. Porque assim, tipo eu moro em Cajazeira e lá eu frequento 
muito o Fazendão, “o estádio?”. Não, material de construção. Lá nós temos um material 
disponível. Tipo assim, eu conheço o tipo de material, então o que eu falo, eu faço o desenho 
e falo para o cliente olhar ali no Fazendão aquele material. Tipo aquela janela vai estar lá 
mostrando como funciona, representando aquela área, aquela cozinha um estande de venda. 
Então a pessoa vai olhar lá no Fazendão, e vou dizer a ele, olha tem esse, tem aquele. Os 
clientes     

Os clientes pedem para eu ir junto, lá eu falo tem essa, tem aquele outro, a gente vai escolher 
entre esse e o que ficar melhor. No caso essas janelinhas, já botei algumas,....ela fica no alto 
corresponde uma “vasculante”, porém, no caso as pessoas gostam de uma coisa que tem 
acesso, o fato de ser um quarto, o quarto precisa ser mais isolado. Então essa veneziana, é um 
cobogol que de fora não vê, não vê com a luz lá dentro, então assim tranquiliza mais. Porque 
não é muito legal você ter uma janela aberta, porque é um quarto, não é uma cozinha. Uma 
cozinha é para todo mundo entrar, mas um quarto é só para entrar a pessoas daquele quarto. 
Então a gente prefere uma coisa, mas tem assim, além desse bloco de vidro “” tem uma 
diversidade? ” tem uma diversidade de janela para dentro de casa que a gente usamos e o 
bom que não precisa usar o padrão de nível, porque as janelas da frente nós usamos o nível. 
Então quando é uma dessas você pode colocar lá em cima, perto do teto. Estando na altura 
da vista de quem está andando dentro de casa, não tem problema nenhum. Porque quem 
está andando perto da casa não vai ver dentro do quarto. Além de uma janela que não dá para 
ver, ela está numa altura acima do nível da porta. 

Ida: E a questão da beleza, a beleza da casa? 

Mestre de Obras: Tem pessoas que só pela beleza dos blocos de vidro, essa “janeziana”, ela 
parece em bloco de vidro, então, as pessoas fazem decoração com os blocos de vidro. Dá para 
criar decoração com ela, tipo assim. Então vamos supor, você pode colocar ela meio deitada, 
colocar 2 ou 3. Você pode criar um desenho ou colocar um espaço. Pelo fato de ele ser de 
vidro é bonito, dá um bom acabamento, no caso combina também com o balcão que vai ter 
pedra de granito, com outras coisas que vai ali na casa. Eu já coloquei também bloco de vidro, 
mas isso funciona quando é cozinha junto com a ventilação entre um bloco e outro, mas para 
quarto eu não acho legal porque para o quarto eu gosto que fecha, que seja um cobogol que 
fecha ou que seja mais isolado possível. 

Ida: Essa coisa da cozinha que você fala ou da fachada. A cozinha que você desenhou aí, 
geralmente ela é aberta para a sala. Costuma fazer isso? Ou geralmente é fechada mesmo? 

Mestre de Obras: A cozinha americana ela no meu pensamento, eu gosto muito de pensar as 
coisas. A cozinha americana ela tem uma coisa que facilita. Primeiro a ventilação depois 
parece que a casa é maior. A cozinha americana você chega, você uma sala grande. Eu estou 
construindo minha casa em cima, eu estou colocando uma cozinha americana e o 
“dividimento” vai ser um sofá em vez de ser uma outra parede, tipo assim, uma sala de jantar 
e uma sala de estar ela vai ser dividida só com os móveis e não com as paredes para dar uma 
impressão de uma casa maior. Essa parede aqui americana, ela resolve como ligar a casa, eles 
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chamam de balcão que vai ser usada como mesa. É usado uns três bancos que tem um nível 
diferente que ajuda nos tamanhos das pessoas, 3 ou4 bares de acordo com o tamanho que 
você tem. E uma coisa legal também, por não ser largo um balcão americano não pode ser 
estreito, no bar as pessoas se sentam de lado, distante. Porque senta de lado? Porque o balcão 
do bar é para dentro e não para fora. Então uma bancada americana, um balcão ele tem que 
sair uns 30, 40 cm ao pé de quem está sentado ali e as pernas estão debaixo daquele balcão e 
a pessoa podendo utilizar ali, resolve como mesa. No caso pode colocar uma pia, ou um balcão 
mais baixo. No caso da pia, tem uma coisa boa nessa pia, a pia tem uma torneira de cozinha 
americana mesmo, só aparece aquela torneira. Só que a questão não está só na torneira, mas 
quem está lavando naquela pia, aquela pessoa está virada para sala, então se eu tenho 
pessoas na sala conversando comigo e eu preciso lavar o prato, eu digo, fica um pouquinho 
assistindo que eu vou lavar o preto. Está conversando com aquelas pessoas, pode fazer 
qualquer coisa na pia porque ela está voltada para a sala, porque aquela torneira me dá 
condições de ficar ali. Porque antes não podia colocar a pia ali porque não tinha uma torneira. 
Hoje nós temos uma pia que pode estar voltada para a sala, aí a pessoa pode estar voltada 
para a sala, aí a pessoa está na cozinha mas não está isolada da sala. Só que a maior parte das 
pessoas não gostam de cozinha americana, as pessoas mais velhas, os mais novos gostam. As 
pessoas mais velhas gostam de cozinha com porta, com tudo. A gente encontra gente que 
gosta de porta na cozinha, acham que em relação do espaço que perde mas eles falam que 
querem fechado, querem uma porta na cozinha. Quero uma cozinha como se fosse um quarto, 
isolada. Mas o ideal da cozinha mesmo que não seja da americana, com a passagem aberta, 
porque, a gente não faz americana, mas deixa 1m 20 cm de passagem para ela ter contato 
maior com a sala. Ou meia parede de 1,80 cm. Isso a gente faz o mesmo na área de serviço.  A 
parede entre a cozinha e área de serviço a gente não coloca até em cima, a gente coloca uma 
parede na altura da geladeira, 1,70 cm mais ou menos para que além da ventilação aquela 
pessoa que está lá não esteja isolada.  Tipo assim o marido gosta de bola e a mulher vai lavar 
o prato, está em casa mas não está assim, as pessoas gostam de falar, vendo um o outro. 

Ida: A fachada, fale um pouco da fachada? Como é essa coisa da beleza da casa do lado de 
fora? Você tem prática? Como é isso? 

Mestre de Obras: A fachada dá para criar desenho em cada andar, porque no caso da dele, 
por exemplo, que tem  patamar, porque assim, poderia ser criado aqui alguns desenhos , e 
vamos supor essa parede não vai ser até em cima, a cerâmica vai até no meio, aqui ela vai ser 
de vidro e o restante qualquer outra coisa. Essa parede aqui da fachada, a dele, o guarda 
corpo, pode subir o tamanho da cerâmica da fachada, a pessoa vai dizer quero essa cerâmica, 
então essa cerâmica tem 53 cm de tamanho. Então nós vamos subir 50 cm para essa cerâmica 
cobri e esse 53, e daqui para cima vai ser colocada outras coisas até chegar a altura ideal. Isso 
se a pessoa quiser no caso. 

Ida: Esse material, o pessoal está usando muito, vidro, gradil? Está mudando isso, você acha? 
Esses desenhos que você está criando aí? 

Mestre de Obras: As pessoas usam muita grade. É uma questão mais de segurança, se é 
térreo, a gente usamos muita grade, mas assim, 1º andar eu oriento o povo a não colocar 
muita grade, porque a grade não dá uma vida assim com a fachada. A fachada ela é boa hoje 
de vidro. Isso assim, eu mesmo estou trabalhando na fachada que eu mexo. Eu estou 
trabalhando numa igreja que eu fiz lá, só está faltando a fachada da igreja. Eu passo meses 
olhando toda fachada que eu passo, eu observo algumas na internet, mas olho mais os que 
eu vejo na rua. Então cada fachada eu vejo um detalhe deferente e algumas eu analiso que já 
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ficaram passadas, tem umas que tem o desenho bacana. Mas faço, por exemplo, essas que 
tem a fachada de bloco, o custo vai ser pouco, então você vai botar um vidro com alumínio, 
ou qualquer outro material de acordo com as condições do cliente, então esse vidro vai ser 
um vidro baixo, de 60 cm, mais ou menos, porque vou colocar metade de parede, né isso? 
Então a cerâmica vai ser a mesma debaixo, você com uma fachada com uma fila de cerâmica, 
aquela cerâmica vai estar inteira, então faz essa......de cerâmica de 50 cm, este restante da 
fachada vai discutir qual o melhor material para botar ali, combinar melhor. 

Ida: Esse negócio de revestir a fachada com cerâmica você sempre trabalhou ou é uma coisa 
mais nova? Quanto tempo de trabalho já? 

Mestre de Obras: Tenho 16 para 17 anos já de obra. Então assim, antes eu já fazia, bem pouco, 
mas hoje as pessoas querem a fachada de cerâmica. Apesar de que hoje algumas obras já não 
quer mais. Já tem algumas pessoas mudando para umas texturas novas na praça aí, elas são 
muito lindas. Então assim, com …, hoje quem tem cerâmica há muito tempo está tirando para 
colocar um tipo de textura feito com um pintor. Já tem essas cerâmicas que você coloca uma 
parte de cerâmica e uma parte textura. Coloca 45º, por exemplo, e coloca uma parte cerâmica 
e outra parte tem textura. A textura pode dividir a fachada em duas, três cores diferentes. 
Então assim você pode criar desenhos, você diz assim, eu gosto de lilás, outro gosta de cinza, 
cria uma combinação. A cerâmica, ela não pode ser trocada, você coloca a cerâmica, ela é 
definitiva, então as pessoas que já tinham cerâmica, alguns já estão trocando. 

Aluna: É a questão da limpeza. 

Ida: É por causa da manutenção? Cerâmica dura mais? 

Mestre de Obras: A cerâmica, uma cerâmica boa PI 4, ela é uma cerâmica bem assada, a 
cerâmica ela vai pelo PI dela, então quando vamos colocar uma cerâmica na fachada, vamos 
o PI baixo, como não vai pisar, o PI é baixo. O PI tem que ser bom e o esmalte, então você tem 
que comprar uma cerâmica que o esmalte, com uma boa cobertura de esmalte, né isso, para 
que ela proteja para que ela não segure água. Quer dizer alguns colegas colocam essa 
cerâmica na água, se ela ficar da cor da água tá chupando a água, então uma cerâmica que 
tem um bom brilho, eu já tenho algum tipo de cerâmica que eu digo ao cliente, essa cerâmica 
eu confio, trabalho com essa linha. Então eu digo ao cliente, aquela cerâmica, mas a questão 
é de custo. 

Ida: Mas em questão de custo? 

Mestre de Obras: Porque assim, o metro da cerâmica você gasta em média 20 reais para 
comprar e tem mais a argamassa que tem que ser C3, o que a gente encontra os prédios 
soltando a cerâmica, porque antes a argamassa não tinha classificação, então nós ....na 
argamassa igual. Hoje nós temos a C1, C2 e C3, então nós usamos para a fachada C3. Ela é a 
mesma de piso sobre piso, ela é autocolante, bastante vedacit nela, produto mais forte, então, 
se usar a argamassa C3 ela cresce também no custo, você vai usar a argamassa C3 e o preço  
da mão de obra tipo, vamos colocar por m2 mais ou menos, você está com R$ 60,00 por m2, 
o muro já rebocado, pronto para cerâmica, se for juntar de tinta você vai gastar por m2 
R$ 10,00 do pintor, mais R$ 2,00 ou R$ 3,00 da tinta, então o custo da cerâmica é mais ou 
menos 5 vezes ou mais do que o da tinta. Porém a tinta tem que pintar todo ano. Se você vai 
pensar que a cerâmica vai ficar 20 anos, 30, 50 anos, é melhor colocar a cerâmica, então, isso 
porque de início você não vai gastar muito com a tinta mas porém, você tem o desconforto, 
que a tinta não tem durabilidade mais de 1 ano. Então na fachada... 
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Ida: A fachada que está embaixo da varanda aqui tudo bem, a pintura protege? 

Sr Luiz: Essa parte que ela falou aí é interessante porque não há necessidade de ser tudo igual, 
você pode ter a fachada da frente de cerâmica e a outra de tinta. Não tem problema nenhum. 
A questão é que essa fachada revestida com cerâmica ela vai durar 20 anos, 30 anos, porque 
é uma cerâmica bem assada, PI 4, ela dura 50 anos, 60 anos. Ela bem colocada com argamassa 
certa, no caso ela nunca vai soltar. Uma coisa é o reboco da fachada, um reboco desses deve 
ser descascado e feito outro... 

Ida: Isso que eu ia perguntar, na casa de Franklin teria que tirar o reboco? 

Mestre de Obras: Para botar a cerâmica é, para pintar não. Então na parte que tem o reboco 
para botar a cerâmica tem que fazer um reboco mais forte, porque o reboco já tá velho. 
Porque vai colocar uma cerâmica nova, ele vai envelhecer, ele vai caí junto com a cerâmica. 

Aluno: Essa camada seria uma camada mais fina? 

Sr Luiz: Pode ser uma camada mais fina, o fato da gente colocar uma camada mais grossa na 
frente da casa, ela surgiu assim, antigamente o projétil de uma bala não rompia 3 cm de 
massa, as armas de 38 calibre abaixo, então o reboco tipo assim, tem um tiroteio ali você tá 
tranquilo. Porque o seu reboco, hoje tipo assim, as armas estão mais potentes, não tem mais 
esse problema com o reboco, então o reboco pode ser fino de até 1 cm, só para no caso 
colocar a cerâmica, sem problema, porque vai revestir. 

Aluna:...?? 

Mestre de Obras : Era a ideia das pessoas, não que resolvia. 

Aluna:?? 

Mestre de Obras : O chapisco é necessário, ele é muito bom porque é, o chapisco que a gente 
usa hoje o material da vedacit, ele tem uma certa liga, essa liga não precisa ter em toda massa, 
mas a massa do chapisco ela é bem forte no caso 3:1, enquanto a massa do reboco vai ser 7:1, 
então ela vai ter uma aderência mais forte, então tirar a poeira, e até jogar uma água para 
tirar o reboco velho, você vai chapiscar e vai rebocar. 

O que hoje é chamado de “lagarpichado” é uma massa que era dada em cima de outra massa, 
ainda quando eu comecei, eu trabalhava de encarregado para a Caixa Econômica, para uma 
empresa que trabalha com a Caixa Econômica, era exigido pela Caixa Econômica que fizesse 
um “lagarpichado”, jogava mais massa junto do bloco, fazia na quina para segurar mais o 
reboco. Porém o material que era para rebocar era que não prestava, por isso precisava 
daquilo, usava cal na época para fazer o reboco, então o cal ficava podre com o decorrer do 
tempo, então para não soltar ele tinha que ter tudo isso. Porém hoje o cal já não se usa mais 
e o arenoso também, hoje eu posso até usas em alguma obra, o arenoso tem uma goma que 
chamamos de liga, porque ajuda na massa, uma massa para chapar na parede. Quanto mais 
liga melhor. A questão que essa liga ela é mais forte que o cimento, ela mata o cimento no 
decorrer de poucos anos, então você faz uma massa 7:1, a proporção é 8:1, faço com 7, porque 
sempre gosto de colocar um pouquinho mais forte. 

Então dá 7:1, tanto para levantar quanto para rebocar. De 7:1 você bate um prego, o prego 
não entra, porém no reboco de arenoso eu consigo, tá vendo ali, é um reboco de arenoso, 
amarelo, aquela cor é arenoso. Então toda goma, por ser minério, todo minério tem poro, até, 
aqui não porque já está com cimento. O seu mármore fica frio, a cerâmica  fica fria, mesmo 
sem ter frieza, porque eles concentram seus poros, a tendência dele é juntar seus poros e 
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jogar todos os líquidos para fora, então toda água que foi feita na massa, então a massa foi 
feita mole, né isso, esse arenoso dentro daquela água que foi feito criou uma goma e ele quer 
jogar a goma para o lado de fora, e essa goma é suficiente para manter o cimento por frieza 
de tempo ele fica todo assim. Ali quando a gente vai pintar de novo, às vezes começa a cair 
uns buracos, de arenoso, então, eu não sei te dizer que isso veio da construção civil ou se foi 
do fabricante do produto da vedacit, ele é um produto que resolve com areia sem arenoso, 
então assim, usando esse produto, você precisa chapiscar o reboco de fora e o de dentro não 
precisa chapiscar, só se quiser. Com exceção o teto.  O teto você chapisca, então o chapisco 
de fora continua, para resposta dela, e o reboco com a massa de areia em vedalit, é o nome 
dado pela Vedacit, mas tem produto que é um preço inferior, que não é da Vedacit, que é o 
produto usado que é vedalit. 

Aluna: No caso, esse reboco vai ser tanto para pintura quanto para cerâmica? 

Mestre de Obras: É, só no caso para cerâmica pode fazer um reboco mais fino no caso, se 
quiser, se a parede tiver bem aprumada. O reboco fino, as vezes é a parede que não deixa 
você fazer um reboco fino porque se a parede está desaprumada, tem que aprumar a parede. 
Até porque  de saída lateral, porque vamos que você tem uma parede desaprumada, então a 
sua lateral, ela vai ser vista tanto em destaque como para outra casas ou para qualquer outra, 
então ela tem que ser aprumada, e as vezes,  a prumagem do bloco não deixa colocar um 
reboco assim de 1 cm muito fino, então você vai botando ali até dar 2 cm, mas para cerâmica 
não é “ desembolado”, ele  não faz o acabamento do “ desembolado”, ele só faz o acabamento 
do “sarrafiado”, ele é bruto, você faz ele chapiscar na parede, sarrafia, usa uma régua de 
alumínio, faz os movimentos, tira as...., tira os excessos e fica pronta para cerâmica. 

Ida: Luiz, a aula, já são 12 horas, deixa eu perguntar uma coisa, você tem clientes....., você 
trabalha naquela região de Cajazeiras ou trabalha em toda Salvador? Seus clientes seriam 
assim de renda, por exemplo, você faz casa, prédios, ou você faz mais casas? 

Mestre de Obras: Mais casas 

Ida: E essa coisa que você falou sobre o material que é o vedacit, que é um produto, falou do 
terragrês, que é uma cerâmica famosa no Brasil e tal, mas tem uns clientes que tem condições 
de comprar esse material  e tem clientes, como é isso? Você trabalha com essa variação de 
clientes? 

Mestre de Obras: É, a gente trabalha até mesmo o local de comprar. O Fazendão, ele vende 
um pouco caro, assim os clientes “ lá em Cajazeiras”?. É, então eu conheço o material de lá 
como o de fora de lá, então quando o cliente não tem uma condição suficiente, vou indicar 
ele para um depósito que tem um material que atende, que d~e para fazer aquele trabalho e 
que seja com custo menor. Então assim, eu não vou mandar ele para o Fazendão, tem outros 
depósitos que o material é bom também, sem aquela marca porque tem opção. Tem diversos 
materiais que são bons mesmo uma marca mais inferior que são vendidos nas mesmas lojas 
que não cobram tão alto, e as vezes mesmo no mesmo material você acha no Fazendão de 
R$ 500,00, você acha em outras lojas de R$ 400,00, R$ 300,00. Então eu vou indicar o cliente, 
então tipo assim, quando eu pego obra num bairro fora, eu trabalho fora, segunda parte. Eu 
trabalho fora mais é indicado pelos clientes de lá, assim eu nunca fiz uma obra...tinha uma 
obra em Ondina para fazer, mas não fiz porque estava acima da minha capacidade. Tipo assim, 
quando uma obra precisa colocar um engenheiro, assim um arquiteto, eu não tenho feito obra 
desse porte, porque assim fica mais difícil, você somar o custo dessa obra. É muito mais fácil 
para um arquiteto ele somar. 
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Agora assim, eu trabalhava, antes quando eu trabalhava no mármore, eu fazia muito essa 
parte  assim na cozinha, eu trabalhava com uma arquiteta medindo bancada, então eu 
trabalhava muito em bairro mediano, Rio Vermelho, Barra, eu fiz muito. Iguatemi por 
exemplo, a “Teval”, ela é da Odebrecht, hoje ela fechou, então eu tive muito acesso a casa de 
Barão, a apartamento chique. Isso colocar balcão, bancada de pia de granito, porque devido 
essa experiência com a Teval lá, a gente trabalha e não era na construção em si, de levantar, 
era só no granito. Mas eu trabalhei esses 16, 17 anos de levante. 

Ida: Mas esses 16 anos veio depois do mármore? 

Mestre de Obras: É, eu passei 6 anos no mármore. Eu trabalhava no mármore manual, 
cortando mármore, então a internet, as coisas não tinham avançado tanto, então a gente 
trabalhava manual, usava a própria mão do homem e não digital. Então quando foi lá no ano 
2000, um pouco antes do ano 2000, as máquinas automáticas, já tinham as semiautomáticas, 
ai surgiu as máquinas automáticas, então ai eu fui trabalhar numa empresa que concentra o 
mármore do Brasil, que é uma empresa da Odebrecht, que é a Teval, ela tem a etiqueta do 
mármore e granito do Brasil. Ela manda o material para passas pela Teval, e ela repassa o 
material, seleciona o que classificado. Tive a oportunidade de trabalhar numa máquina que é 
de framear, framear é tirar o brilho do material para não escorregar. Então o prédio que tem 
para baixo do Iguatemi, a gente fez aquele material, as vezes a gente olha assim, tira um 
material fosco, apicoado, tem que apicoar e framear. Então assim apicoar ele é menos intenso, 
o mais profundo é chamado framear. Eu trabalhava nessa máquina, entendeu? E fazia essa 
parte de framear. E também trabalhei em outra máquina lá.  Então quando eu saí dessa 
empresa, as máquinas automáticas desempregaram as máquinas manuais, quando eu saí 
dessa empresa que eu trabalhava com máquina automática. Algumas empresas grandes 
tinham comprado essas máquinas automáticas, ai não teve mais mercado, aqueles 
profissionais da minha área já não tinha mais emprego, é como se você trabalhasse na 
máquina de datilografar e aparecesse o computador, então você ficou sem emprego. Então 
foi daí que eu aprendi a trabalhar de pedreiro, que essa pessoa aqui assinou, porque no caso 
eu operava uma máquina onde a empresa precisava de 2 operador e antes de ser automática 
precisava de 200, entendeu? Então aquela máquina desempregou em cada empresa cento e 
poucas pessoas de cada máquina, porque assim, a gente tinha diversas máquinas para fazer o 
mesmo trabalho, hoje a gente faz com uma máquina só. Hoje a gente faz duzentos...metros 
com automática e a manual faz 10 metros. Então a gente tinha assim, era eu, ficamos 
desempregados, enquanto eu trabalhava na automática eu tive esse conhecimento. Não tem 
máquina suficiente para empregar todos as pessoas que trabalhava naquela profissão. 
Praticamente quase todos mudaram de profissão. 

Ida: Você fala que foi na necessidade ser pedreiro? Você tinha vontade de ser? 

Mestre de Obras: Foi uma necessidade, porque tipo assim, pelo fato de meu pai ter sido 
pedreiro, mas a gente vem da roça e eu morei no Pará. 

Ida: Você veio para cá novo? Quantos anos? 

Mestre de Obras: Sim. Eu vim para cá ia completar 17 anos. Mas antes eu morei no Pará e era 
a época que eu não tinha terminado o 2º grau e parei para trabalhar, porque lá tinha fazenda, 
mas minha mãe era separada do meu pai, e lá não tinha, queria estudar na época, vou para 
Bahia para estudar, só que quando vim aqui a realidade era outra.  Quando eu cheguei aqui a 
realidade era outra, meu pai não estava na situação que eu pensava financeiramente. E meu 
pai tinha mudado de profissão, porque ele era da roça, então estava trabalhando de 
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segurança, não tinha condições de me sustentar e estudar, então eu comecei a trabalhar na 
máquina, e quando eu saí da máquina, eu já tinha casado, tinha 1 filho e foi aquela parte de 
ter que sustentar a família, porque eu casei cedo, eu já tenho um filho que trabalha aqui na 
faculdade, ele tem 23 anos então assim eu casei com 18 anos. O que acontece para sustentar 
a família eu fui trabalhar de pedreiro, na verdade, primeiro eu fui trabalhar de auxiliar, a 
primeira vez que eu fui que é onde é o Salvador Shopping era ferro, então quando eu cheguei 
lá eu fiz um teste, e o rapaz me colocou de encarregado, mas, mandando na equipe de 
pedreiro eu achava muito ruim porque eu não sabia fazer. Eu trabalhava mandando, mas 
assim, quando o rapaz colocou o cobogol  e o cobogol saiu de cabeça para baixo, ai eu 
reclamei, aquele cobogol está de cabeça para baixo, ele falou “ vai lá e mude, coloca da 
maneira certa, você não sabe, só sabe mandar”. Ai eu falei assim vou aprender. Aí eu já não  
me importava com o dinheiro, eu fui aprender, se tá errado, tá errado. Eu disse a próxima vez 
que eu me desempregar eu vou trabalhar de pedreiro. Ai acabou o trabalho. Eu trabalhei 
também de apontador lá na obra, desempreguei. Ai eu disse agora vou trabalhar de pedreiro. 
Aí foi que conheci esse pedreiro, aí ele me contratou para trabalhar como ajudante, aí houve 
essa casa. Tirei nota 10 nessa casa. Aí ele disse, “você é pedreiro”. E daí para cá, Graças a Deus. 

Ida: Você já é um mestre? 

Mestre de Obras: Eu não fiz curso de mestre. Sim, eu me considero mestre. Agora eu até tinha 
um capacete branco e eu até usava, mas pelo fato de eu ser evangélico e a consciência ela é 
uma coisa bacana, então assim, eu não vendo o peixe errado, eu prefiro falar com as pessoas 
que eu sou pedreiro com bastante experiência.  

Ida: Mas quem reconhece o título de mestre de obra? Não precisa fazer um curso, precisa? É 
o conhecimento de um trabalho. 

Mestre de Obras: Porque assim, uma produção do projeto, por exemplo, um mestre de obras 
ele tem que conhecer tipo assim, a Senhora faz um desenho, se a Senhora vai entregar o 
desenho para um mestre de obra, a senhora não precisa passar para a escala de um pedreiro, 
a Senhora vai entregar a cópia do seu desenho para ele. Se a Senhora vai fazer com um 
pedreiro, nem todo pedreiro vai entender, então tipo assim, a Senhora fez o projeto tire uma 
xerox entrega para o mestre de obra, o mestre de obra vai colocar ali numa tela, vai abrir, vai 
olhar, ele vai entender cada coisa e vai chegar para o pedreiro e dizer vamos marcar o que 
gabarito da obra. Então ele vai dizer assim, aqui é tanto. Vamos supor que a Senhora produziu 
uma escala, ele vai fazer outro desenho para saber, na mente ele vai introduzir as escalas, às 
vezes com a própria trena, aí mediu uma outra coisa também, alguns desenhos, nós 
trabalhamos muito com desenhos focados no tamanho, um desenho que você olha para o 
desenho você tem ideia do tamanho daquele vão. Tipo assim a gente não desenha 
desproporcional, tipo assim, se esse vão é de 3 metros, e esse é de 3 metros, no desenho ele 
tem que ser igual. A gente não desenha esse é mais estreito ou mais largo. A gente mede o 
desenho, isso ajuda muito, porém o que acontece, a gente faz nosso desenho na escala 100, 
mas quando vem de arquiteto ou de um engenheiro, o bom é ter um mestre de obra para 
poder passar a limpo, ou o próprio profissional, engenheiro, explicar ao pedreiro, eu no meu 
caso assim. 

Ida: O Senhor já entende, por exemplo, a dele? 

Mestre de Obras: Aqui eu entendo todo, para onde a porta está abrindo, tudo ai entendeu? 
Só que aqui ele não colocou as medidas todas. 
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Ida: Está bem pequenininha a escala. 

Mestre de Obras: Então o que acontece, eu vou pegar toda essa medida, porque para fazer o 
gabarito, eu preciso saber esse tamanho aqui para fechar o estudo do meu gabarito, vou 
somar essa medidas todas aqui, e depois eu vou somar o vão que eu tenho para conferir se 
quem desenhou errou, ou não. Então eu vou somar os vãos e agora eu vou para o tamanho 
do terreno, então eu somei tipo aqui, vou pegar as medidas dele, aí eu vou ver tudo. Aí depois 
pelo formato do desenho, tipo esse aqui por exemplo, se o sedenho foi feito sob medida eu 
tenho uma ideia se ficou bom ou não. Tipo assim se o formato do quarto, se o banheiro ficou 
quadradinho, certinho, pelo desenho, antes de começar a obra eu vou dizer isso não ficou 
legal, se ficou ruim, porque. Agora, se aquela pessoa quer o banheiro grande mas na hora do 
desenho errou o desenho, aí ele ficou com aparência de pequeno, aí complica. Como está 
aqui, tá ótimo. 

Ida: E o senhor trabalha com um mestre, ou o senhor trabalha sozinho? Quer dizer, o Senhor 
tem um mestre? Você está falando que tem experiência de mestre, isso que o Senhor está 
falando de cimento aí, o senhor tem conhecimento, só falta o título. Você tem um mestre que 
o senhor conversa? 

Mestre de Obras: Tem momento, alguma obra que a gente procura, não seria um mestre, 
uma pessoa que saiba um pouco mais, aí conversa sobre aquele assunto. Eu tenho um mestre 
que ele ligou para mim, que trabalhou em obra grande, então às vezes eu converso com ele, 
as vezes eu nem digo o problema assim, estou com problema na obra, “não”. Eu chego para 
ele e falo rapaz como faço tal coisa, como você fez? Vamos supor uma viga desse tamanho, aí 
alguém fala lá no prédio da faculdade não tem viga desse tamanho, o prédio da faculdade 
deve ter sido diferente, aquela pessoa não quer explicar, então eu digo não, vou perguntar 
para meu chapa, uma obra de tal porte botou o quê? Botei os pé ....... mais aguenta? Se eu 
acho que não aguenta eu vou explicar... mas naquele “pé” você tem que fazer um zig zag nele 
para ficar parecendo de viaduto. Aquilo aguenta? Aguenta, mas tem que fazer tipo treliça com 
ferro grosso. Aguentar, aguenta, tem que  criar umas gravatas, aquela pessoa vai desenhar, e 
pelo fato de eu gostar de obra, pego na primeira assim, me mostra, pronto aprovei. Ele mostra 
ali, eu sei realmente o que é que é preciso, e ali eu boto em prática. Em alguns momentos, 
igual essa obra em Ondina que eu não peguei, porque era para completar um prédio já pronto, 
um prédio com bastante andar, assim, a estrutura precisava de um projeto do solo de início e 
outras coisas, então eu não quis me meter. Então eu disse, não quero.  

Mas o que acontece, eu tenho esse mestre, que até mora lá perto de mim e é meu parceiro 
que me ligou, que sofreu um acidente, conhece muito de obra, sabe tenho essa ideia sempre 
de aprender coisas com quem já conhece, para mim é muito bacana aprender com pessoas 
que têm experiência de obra, e na obra você tem muitas críticas, na obra você não pode errar. 
Então se você erra numa obra, é muito fácil todo mundo saber do seu erro, as pessoas criticam 
tento os acertos como os erros. Tipo assim, lá em Jaguaripe que é onde eu moro, eu faço 
trabalho para alguns lá, as pessoas falam é pedreiro de acabamento, e pessoas que falam a 
gente do tipo de coisa que eles gostam. Aí em outro lugar precisar de massa corrida, você vai 
chamar o pintor, não eu vou fazer, você vai fazer massa corrida? As vezes as pessoas não 
acreditam, eu faço tudo, eu só não faço elétrica e mesmo assim sei fazer elétrica. Então pelo 
fato das pessoas falam assim, pessoa de sete ferramenta não aprende nem um nem outro, 
então eu deixo as pessoas, eles mesmos veem onde eu me saio melhor. Porém as vezes faço 
uma obra que o pintor vai pintar, eu chego lá, outro dia fiz uma obra em Castelo Branco e 
quando a equipe de pintor chegou lá, aí estava fazendo errado, aí eu disse o senhor sabe 
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aplicar massa? Eu sei. Mas eu disse está aplicando errado.  No outro dia ele disse, o irmão eu 
comprei umas coisas e não gostei, você quer? Você quer que eu não diga nada sobre seu erro, 
mas eu sou evangélico como você já viu e não gosto de mentir, vou lhe ensinar aplicar massa 
corrida, eu falei, “olha rapaz, eu  sou pintor e não vou aceitar uma obra que eu fiz você matar 
ele com a sua pintura, então eu tô na obra eu não peguei a pintura porque quando eu disse 
que pintava, então eu tô na obra eu não peguei a pintura porque quando eu disse que pintava, 
ele não estava acreditando. 

Então, mais uma pessoa como ele que já conhece um pouco mais o meu serviço, aí eu me 
espalho, e digo eu faço tudo, pela misericórdia de Deus, eu sei fazer tudo, eu não faço a 
elétrica, mas deixo tudo projetado, o eletricista só vai na hora de colocar o fio. E a elétrica ela 
tem que ser projetada no início. Tanto a elétrica como a hidrelétrica. 

Aluno: O senhor fala do desenho da planta, desde a fundação, da planta baixa e acredito que 
você faça pelo menos o esboço, nem que seja na sua cabeça da elétrica. Como fica essa parte 
da documentação, que é uma coisa que acho importante por exemplo. Você fez tudo isso, 
você entrega para o dono e diz, está aqui, porque posteriormente um pedreiro possa pegar e 
ele não sabe o que fez, o que o senhor usou na estrutura? 

Mestre de Obras: Às vezes a gente faz isso no final da obra. Segue esse projeto, só que um 
projeto de elétrica e de água, de hidráulica. Ele é muito alterado com o passar da obra, nem 
sempre sai como tá no projeto e é claro que a gente indica ao dono, quando vai entregar a 
obra, a gente vai dizer o que mudou naquele desenho, então o desenho ele fica com a gente 
só vai para a mão do dono quando termina a obra. Então a gente vai chamar a encanação que 
por essa parede não pode ser, então, eu vou mostrar para ele para ele alterar no projeto dele 
por onde passou, para quando uma pessoa for colocar um prego, um parafuso, saber que ali 
passa um cano. No caso aí parede de bloco a gente faz isso. Só que hoje no mercado, o que é 
gesso cartonado, existe uma filmagem, no apartamento mais chique, a filmagem de onde se 
passa a elétrica, onde passa tudo, e a filmagem é entregue ao dono da construção também 
facilita quando vai morar, alugar, morando onde pode botar um parafuso, pra colocar uma 
televisão, essa coisa assim porque quem vai morar na casa quer saber o que pode montar.  

Mas o projeto que você entrega no final para o dono guardar e quando qualquer pessoa, até 
a encanação, por exemplo, que ela é mais crítica em relação à elétrica, então quando a pessoa 
vai fazer a encanação depois o outro vai consertar ou mudar alguma coisa não sabe onde vai 
passar o cano, então ele vai quebrar um monte de lugar, e com o projeto ele vai olhar. E a 
elétrica, tipo, existe um padrão, coisa que a gente aprende fora do padrão que funciona.  O 
distribuir das mangueiras a gente faz individual, cada vão é individual, a gente tem uma 
mangueira de cada vão. Se tem um banheiro, no caso são duas mangueiras. Você tem um 
disjuntor para cada vão. Então quando o eletricista vai fazer, ele vai olhar pela quantidade de 
madeira que você colocar, ele vai contar os vão e ele vai saber como você trabalhou, ele já 
tem uma ideia, ele não sabe por onde passa. Se ele não conseguir passar os fios, aí ele tem 
que apelar para o projeto das mangueiras. Mas nem sempre é feito, porque leva muito na 
técnica mesmo do conhecimento. Mas você tem o projeto e alguns pontos ficam longe, aí você 
não consegue, aí a gente alterna um ponto com outro; aí você vai no banheiro cá embaixo e 
você consegue uma mangueira em uma das caixas, aí você bota no projeto a mangueira está 
pensando por dentro de outras caixas porque achei longe para o eletricista, para ele conseguir 
chegar, mas aí a elétrica vai falar, vai passar nessa caixa, vai passar na outra, como se fosse 
pegar uma carona para ele conseguir passar com os fios. Mas ali você consegue identificar. 
Porque a questão mais é quando alguém vai colocar, o fio não dá problema não, mais cano! 
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Fio, as vezes a gente nem sabe se “ofendeu” um fio. Um dia desses fui colocar uma pia, quando 
eu cheguei lá, pia de granito sem nada debaixo, “tem que colocar na parede, granito em cima”, 
eu coloco, pedi o projeto do prédio. Quando eu fui colocar, foi ali no Itaigara, cortei a parede 
e tinha um tubo de 40 de elétrica, quase eu corto toda a elétrica do prédio, e assim, por pouco 
eu não cortei. Se ele tivesse me dito assim, “irmão tem um projeto aqui da elétrica e 
certamente ali onde você vai cortar tem tubo”. Então, se é prédio pede para procurar o 
síndico, os projetos que ficam guardados. E se é casa as vezes não tem, no certo é ter, mas 
assim no caso os profissionais com mais experiência. 

Ida: Ok, acho que é isso. Já são meio dia e meia. Luiz, eu gostaria de agradecer muito, muito, 
muito. Você fala...você é orador? Você fala muito bem. 

Mestre de Obras: Eu sou uma pessoa que vim da roça, na roça a gente estuda muito, então 
quando a gente vem estudar numa cidade maior, a gente se envolve em muita coisa, ajudando 
alguém, então eu fiz assim, muita rádio comunitária. Na verdade eu sou Pastor, não sou Pastor 
formado, Pastor ungido. E assim, na nossa aula bíblica, por exemplo, essa semana fui numa 
sala que o Pastor que me ligou, eu me assustei porque vi todo mundo gritando e eu consegui, 
eu falei, “meu Deus, como vou conseguir dar aula se está todo mundo gritando, como ele 
consegue dar uma aula com todo mundo gritando. Comecei a entender que ele estava 
interagindo com essa aula, e a aula só ficou boa porque o povo estava dando risada. Assim, 
porque as aulas eram muito avançadas para o povo que estava ali, tipo assim, ele perguntava 
uma coisa para essa pessoa, vinha um acesso de riso e então, em vez de ele falar não ria não 
porque a aula é séria, ele começava falar em cima daquilo. Só que quando aquela pessoa 
acabava de rir, até bater palma ou alguma coisa, ele começava dizendo, o assunto é esse aqui. 
Então ele só entrava com a versão apurada no final daquela risada. No meu caso, eu sou um 
pouco tímido a chegar nesse ponto.  Quando estou dando aula e começam a perguntar muito, 
não no caso aqui, aqui Graças a Deus foi bacana. Mas eu digo assim, lá na igreja por exemplo, 
tem diferença quem quer aprender e quem quer complicar. Numa sala de aula é legal porque 
você vê assim as pessoas querendo aprender, então facilita, porque quando a pessoa quer 
aprender você não vê aquilo como uma crítica, então aquilo lhe ajuda, só que ele vai querendo 
criar o negativo, tipo a pessoa que gosta de filosofia, a filosofia tem uma resposta positiva 
para aquilo que tem de errado. A pessoa quer impor aquela filosofia naquilo que não pode. 
Por exemplo, a pessoa diz “eu quero sem pilar” e tira o pilar do meio. Já cheguei em obra da 
pessoa...mudando de assunto, pedreiro fulano que fez, eu disse “oh! Meu querido vamos 
pegar ele para fazer sua obra, porque eu não posso, eu não faço. Então alguém bota alguém 
acima de você uma ideia, mas você não tem uma ideia, tudo tem uma norma, então Graças a 
Deus, eu sou evangélico já faz alguns anos, e assim hoje eu tomo conta de uma igreja, eu 
construo igreja e isso me ajudou muito, porque eu não construo igreja do meu ministério, eu 
construo igreja fora, e as igrejas ela não pode ter pilar, isso me ajudou muito e aí, eu tenho 
alguns amigos engenheiros, que as vezes, nunca precisei, mas. 

Ida: Isso que eu queria perguntar, essas ideias, dos mestres, você pesquisa, você gosta de 
aprender, você teria vontade de fazer um curso superior? Não? 

Mestre de Obras: Eu tenho vontade, porque eu tenho um bocado de colega. Eu tenho um 
amigo que é engenheiro. A gente ficava assim, na época eu não era evangélico, a gente ia 
descansar, eu bebia no bar do pai dele e ele tomava conta do bar, estudava de dia e tomava 
conta do bar. Ele dizia: Rapaz, um dia você vai ser meu pedreiro, se você não quiser ser 
engenheiro, eu vou ser, brincando. Quando foi um dia ele me ligou: Luiz, você está 
desempregado, eu estou trabalhando com “drywall” e não tem ninguém em Salvador que 
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consiga fazer, você não quer fazer uma filmagem comigo não? Eu falei: rapaz eu vou, sem 
compromisso. Aí filmou, fomos em alguns cursos ai, pegamos algumas dicas, mas não tinha 
ninguém para ensinar. Então aprendi o máximo que pude para fazer uma filmagem de um 
prédio que ele tinha pegado para fazer mão de obra, mas tinha que fazer uma filmagem para 
vender os apartamentos. E o drywall é um gesso leve que você pode fazer qualquer divisão, 
você não precisa de estrutura no meio. E aí quando eu estou lá trabalhando, depois eu me 
lembrei, “rapaz eu poderia não assim achando ruim, mas eu poderia ser o engenheiro, porque 
estou aqui para ensinar um assunto. Eu poderia ser mais um, não o melhor do que ele, mas 
ser, estar ali. Acho que de início, eu não tinha boa formação, a precisão ela tem que ser 
estudada não é isso? eu não digo que não fiz uma engenharia ou uma arquitetura por falta de 
condição, porque seria uma pessoa sem muita ideia, mas não tive o foco. Não foquei, na 
verdade no início eu não acreditei no ramo em si. 

Pelo fato de vir de um ramo de granito, eu não acreditei muito que o ramo seria bom, mas 
depois comecei a observar as pessoas que começaram com a construção civil, e aí, nome?, ele 
era pedreiro, carpinteiro e eu comecei ver as histórias dele e depois ele começou a construir, 
tomar curso e tal. O velho Odebrecht, o velho, o pai, ele também era pedreiro, então o que 
acontece ele estudou, ele montou uma empresa de engenharia, então, a gente vê que há uma 
possibilidade de crescimento, e não existia uma divulgação muito grande, a gente não via a 
necessidade de crescimento. Mas hoje a gente vê que é um mercado muito rico, então assim 
não é um mercado passageiro. Vou trabalhar de pedreiro, mas vou voltar para minha 
profissão. Hoje eu vejo como uma coisa que vou ficar. 

Ida: Você tem essa segurança financeira trabalhando como pedreiro? 

Mestre de Obras: Tipo assim, hoje. Antes não tinha não, mas hoje acho que isso vai dar certo, 
o fato de hoje ter muitos clientes. Eu trabalho o tempo todo, eu tenho um monte de cliente 
que me liga, eu estou o tempo todo ocupado. Para mim, criar uma certa estabilidade e dar 
para você passar numa universidade. Só que, hoje eu tenho 4 filhos homens, e no início você 
fica naquela visão, ou você entra (universidade) ou seus filhos entram, porque eu acho muito 
bacana quando os pais investem nos filhos. Então para mim o bacana não é você ter condições, 
quando você busca algo para desfrutar com sua família, mas não distribuir, os filhos não levam 
nada, né? Então como a profissão não é de grande valor, o meu projeto é fazer casas e vender 
para folgar um pouco mais para poder passar para uma universidade. 

Ida: Você acha que a sua profissão não é de grande valor? Eu perguntei de fazer o curso 
superior, não porque o curso superior seja mais, o saber que você tem, a maioria dos 
engenheiros e arquitetos não tem, entendeu? O seu saber é muito importante. Então você 
acha que consegue, seu filho fazer faculdade mas você se sentindo pedreiro não tem esse 
valor? O reconhecimento do valor da profissão? 

Mestre de Obras: No caso, eu registrei uma pequena empresa, como microempreendedor, 
então nisso aí, a gente tem uma base salarial, porém uma mão de obra de um profissional não 
tem o valor de outra mão de obra não. O mês de um pedreiro é de R$ 1.300,00 e existe assim 
uma base de preço, e tipo assim, você vai cobrar R$ 10,00/metro de reboco mas você não faz 
mais de 300 metros por mês, 15 metros por dia, vinte dias por mês. Então você tem uma base 
salarial de R$ 3.000,00 por mês. Já é bom, mas não o suficiente para você manter família e 
investir em um curso. Outra coisa também é, tipo o período que você vai estar no curso você 
vai trabalhar menos. Então tem essas partes, eu pretendo trabalhar em família, assim 
construir e vender pelo fato de saber tudo, e ser Pastor, eu vou trabalhar nas horas vagas no 
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caso, eu mesmo construindo para vender, eu vou construir com qualidade, eu vou dispensar 
o arquiteto, eu posso em alguns momentos, eu posso precisar, e eu vou dispensar toda essa 
área; a questão maior é uma assinatura em um desenho, tipo assim. Porque eu posso levar 
um desenho para um arquiteto e pagar só pela assinatura. Eu vou economizar R$ 11.000,00 
que seria do arquiteto. Vou economizar no valor da construção, então para mim hoje dá para 
construir e vender sem outra mão de obra, tudo com minha mão de obra, sem contratar, sem 
contratar o arquiteto, sem contratar o mestre de obra. Só que a obra é mais rápida quando 
você tem uma equipe, então eu consigo construir 3ou 4 casas por ano. Com uma equipe boa 
eu consigo fazer isso em 1 mês. Só que vem os custos, o mercado requer investimento no caso 
alto.  

Eu passei a ser Pastor. Depois que você é Pastor não tem mais a necessidade de apresentar 
mais alguma coisa, é só precisa de disponibilidade, agora eu posso aprender mais porque é 
uma área que a gente tem sempre para aprender.  Todo dia está aprendendo, a cada desenho, 
a cada coisa, apesar de que eu falei que não vai precisar de um arquiteto, mas eu sempre 
estou atendendo com bastante arquiteto pelo fato de eu gostar de fachada, disso e daquilo. 

Ida: Você pesquisa, vê internet? 

Mestre de Obras: Eu pesquiso, o que eu quero ver, quero ver a fundo. Eu não quero só ver 
aquilo ali, eu quero ver como foi feito aquilo, então tudo que eu vejo nessa área, eu aprendo 
a executar. Eu vi, vou botar no papel para alguém fazer. 

Ida: Luiz, eu estava gravando a sua fala porquê e a discussão que a gente tá tendo aqui. Essa 
fala, eu queria perguntar a você porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre o saber dos 
pedreiros, mestre de obra. Eu estou fazendo uma tese de doutorado, eu posso até passar para 
Franklin, o que você falou, transcrever, eu vou querer utilizar, uma fala sua, o seu saber para 
o meu texto, eu posso? Eu posso fazer isso? Tudo bem? Posso usar seu nome? 

Mestre de Obras: Pode 

Ida: Luiz de que? 

Mestre de Obras:  Eu vou analisar com paciência o projeto, tem que ter tempo para analisar, 
em relação a qualquer mudança eu vou estar analisando mais, entender, eu posso falar com 
Franklin. 

Ao final da aula, os alunos apresentam no computador para o Mestre de Obras o programa 
SketchUp.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1. 

LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11888.htm 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. 

  
Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

         Art. 1o  Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia 
previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado na alínea r do inciso V do caput do art. 4o 
da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.  

         Art. 2o  As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou 
rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social para sua própria moradia.  

§ 1o  O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das 
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação.  

§ 2o  Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este artigo 
objetiva:  

I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu 
entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e 
na construção da habitação;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art4vr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art183
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II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o 
poder público municipal e outros órgãos públicos;   

III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;  

          IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e 
ambiental.  

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

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

§ 2o  Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem 
implantadas:  

I - sob regime de mutirão;  

II - em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.  

§ 3o  As ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o 
atendimento do disposto no caput deste artigo devem ser planejadas e implementadas de 
forma coordenada e sistêmica, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados.  

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

         Art. 4o  Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo de parceria com União, Estado, 
Distrito Federal ou Município devem ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia que atuem como:  

I - servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;  

II - integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos;  

III - profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, 
urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de escritórios-
modelos ou escritórios públicos com atuação na área;  

IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 
previamente credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou 
Município.  

§ 1o  Na seleção e contratação dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste 
artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e 
engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável.  
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§ 2o  Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 
assegurada a devida anotação de responsabilidade técnica.  

         Art. 5o  Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos serviços 
de assistência técnica previstos por esta Lei, podem ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente 
público responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão 
universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia.  

Parágrafo único.  Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deste artigo 
devem prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter 
participativo e a democratização do conhecimento.  

         Art. 6o  Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados por recursos de fundos 
federais direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos 
privados.  

         Art. 7o  O art. 11 da Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho 
Gestor do FNHIS, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:  

“Art. 11.  ................................................................................... 

..........................................................................................................  

§ 3º  Na forma definida pelo Conselho Gestor, será assegurado que os programas de habitação 
de interesse social beneficiados com recursos do FNHIS envolvam a assistência técnica gratuita 
nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, respeitadas as disponibilidades 
orçamentárias e financeiras do FNHIS fixadas em cada exercício financeiro para a finalidade a 
que se refere este parágrafo.” (NR)  

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua 
publicação.  

Brasília,  24  de dezembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Paulo Bernardo Silva 
Patrus Ananias 
Márcio Fortes de Almeida 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2008  
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