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CAPÍTULO 3. 

O PROCESSO 
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Neste capítulo se expõe o processo seguido durante a realização da adaptação da 

tecnologia escolhida, dividida em duas etapas principias: o desenho da proposta 

tecnológica para teto e a avaliação. Esta última com as análises  de cada variável 

importante no processo de adaptação do teto Domozed, orientado a melhorar sua 

transferência tecnológica em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

3.1 A TEORIA.

Se iniciou com a exposição do enfoque teórico geral que orienta a todo o 

trabalho, “A Sustentabilidade”, posteriormente a contextualização geográfica das ações 

realizadas em  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, especificando com o diagnóstico de uma 

colônia marginal, a modo de exemplo das colônias existentes no contexto de estudo 

(Castañeda, 2005).

3.2 O DESENHO.

Na etapa de desenho, para realizar a adaptação do sistema de teto Domozed, ao 

contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, orientado a melhorar a transferência tecnológica 

apresentada pelo programa 10x10 de HABYTED de CYTED, se integrou um “Processo 

de planificação racional”1 com a identificação dos aspectos sociais por meio do método 

etnográfico,  com a finalidade de integrar os aspectos tangíveis e intangíveis existentes e 

que permitam a geração de um produto que se aproxime à aceitação social do contexto 

em estudo. Foi trabalhado com o seguinte processo:
  

1 Na prática real do desenho, o mais perto a um processo racional pode provavelmente se 
encontrar na engenharia técnica, devido aos aspectos sociais como: Hábitos, costumes, 
percepção e apropriação social; cultura em geral, escapam da possibilidade técnico-sistêmico, 
pelo que nos apoiamos em uma orientação para a investigação ação participativa que, ao 
integrar por meio do método etnográfico os aspectos sociais, possibilitava uma maior 
proximidade à obtenção de um produto mais holístico.
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1. Descrição da situação inicial: nesta parte se obteve a informação com o 

diagnóstico de uma comunidade específica (colônia Ruiz Ferro, como 

exemplo), aplicando uma pesquisa geral à população e entrevista a famílias 

com necessidade de melhoramento de sua habitação, somado à observação 

direta.

2. Descrição da situação sobre onde se quer chegar. Esta descrição se derivou 

da integração de diferentes dados: Dos obtidos com a experiência pela 

participação no programa 10x10 em Ibero-América, as aspirações do grupo 

social objetivo, e os conhecimentos técnicos e normativos.

3. Confrontação das duas situações anteriores, com a finalidade de identificar 

as possibilidades reais existentes.

4. Definição dos objetivos pretendidos, derivados do aspecto anterior.

5. Conceber alternativas. Nesta etapa se praticou exercícios de estimulação 

criativa, que ainda a posteriori são difíceis de explicar e que são expostos por 

André Ricard, como o “momento criativo”, da geração da “idéia inovadora” 

(Ricard, 2000), pelo que somente se descreve uma síntese do exercício 

desenvolvido para a obtenção do resultado obtido.

6. Conseqüências por alternativas (resultados), se refere mais aos aspectos que 

se derivam da aplicação da possível alternativa, mostrando a possibilidade da 

eleição entre diferentes propostas.

7. Valoração de conseqüências, totalmente ligado ao ponto anterior possibilita 

eleger a proposta de maior conveniência de acordo aos objetivos fixados.

8. Escolha da alternativa: finalmente se estabelece a proposta definitiva, que 

por lógica será a que mais possibilite a obtenção da situação em que se 

deseja chegar, tratado no segundo passo do presente processo.
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3.3 A AVALIAÇÃO.

Na etapa de avaliação se trabalhou com base na “Metodologia de avaliação 

integral de programas e tecnologias” (MEI-PTV) do Instituto de Construcción de 

Edificios (ICE), o grupo de pesquisa “Evaluación de Sistemas Constructivos para la 

Vivienda de Interes Social”, da Universidad de la República de Uruguay. 

Para a realização desta tese se analisaram três grandes aspectos envolvidos na 

possibilidade de adaptação ou adequação de tecnologia para moradias, especialmente se 

tratando de moradias sociais: aspectos físicos, econômicos e sociais; os que, por sua 

vez, se dividem em uma quantidade de variáveis priorizadas para a avaliação, de acordo 

com os atores envolvidos (usuários, construtores, fabricantes, técnicos de diferentes 

disciplinas, etc.). 

Para a realização da tese foi priorizado cinco variáveis que por sua vez foram as 

que possibilitaram a adaptação tecnológica por meio da experimentação, que depende 

do alcance da avaliação e do objeto a avaliar (componente construtivo, protótipo, 

tipologia, conjunto habitacional, programa habitacional, etc.) Esta avaliação pode ser 

feita em qualquer momento do processo (anteriormente, durante ou posteriormente), 

mas sempre antes da possível aplicação massiva da tecnologia. 

É  importante expor que a ordem ou prioridade em que aparecem as variáveis 

avaliadas, da proposta de teto adaptado, foi definido com o apoio dos diferentes atores 

participantes (Alunos do 10º semestre da carreira de arquitetura, pasantes2 de arquitetos

exercendo a atividade profissional a mais de 5 anos e as famílias da colônia Ruiz Ferro). 

Esta definição foi alcançada com a metodologia utilizada para iniciar o processo de 

  
2 Pessoa que ainda não obteve o título de arquiteto, por diversas razões, mas que pode praticar a profissão 
com o apoio técnico profissional de um arquiteto titulado.
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transferência de tecnologia para telhados de habitações sociais, estruturado com os 

seguintes passos:

1. O reconhecimento da situação atual de moradia para as famílias selecionadas na 

colônia Ruiz Ferro de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, e que obedece às condições de 

habitação do meio urbano em condições de marginalização, localizadas em áreas com 

deficientes condições de habitabilidade (Salas, 2001, Castañeda, 2005).

2. Definição e domínio do processo construtivo, resultado da etapa de desenho para 

poder ensinar da maneira mais simples possível e que toda pessoa, de qualquer perfil 

socioeconômico e  acadêmico, pudesse aprender facilmente. 

3. Análise da resistência mecânica do componente pré-fabricado proposto. Esta foi uma 

condição de grande valor, devido a que não deve ser exposta ao contexto social uma 

tecnologia que não garantisse a segurança estrutural e/ou que ponha em risco a 

integridade física dos participantes, pelo que o componente foi ensaiado com base nas 

normas técnicas, considerando o regulamento de construções de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, e a NMX-C-406-1997-ONNCCE Industria de la construcción-sistemas de vigueta 

y bovedilla y componentes prefabricados similares para losas especificaciones y 

métodos de prueba.

4. Preço: nesta parte do trabalho somente se levou a cabo uma aproximação do preço 

direto do sistema de cobertura, com base nos preços dos insumos utilizados e o valor da 

mão-de-obra, o que nos deu uma idéia aproximada do preço direto por metro quadrado 

do teto. 
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5. Análise do desempenho térmico do sistema de teto. Esta variável é de grande 

importância no meio de estudo, devido ao fato de que Tuxtla Gutiérrez apresenta altas 

temperaturas durante quase todo o ano, o que exige que a habitação cumpra como um 

meio de proteção, ao calor, entre outras. Comparou-se a reação frente ao calor do 

sistema de teto mais utilizado no contexto em estudo (teto de concreto armado de 10 cm 

de espessura) e a proposta desenvolvida para o qual nos apoiamos na climatologia 

dinâmica. O equipamento de medições térmicas utilizado foi da família HOBO 8 para 

interiores e exteriores, como se observa na figura 10,  programado para realizar um 

registro contínuo a cada 20 segundos com valores médios a cada meia hora. Os dados

foram baixados para um computador com o software Hobo-Pro e foi construídos 

gráficos utilizando o software Excel.

6. Aceitação Social. Deixar ao último este fator tão importante obedece à necessidade

da integração das variáveis anteriores para evidenciar as vantagens que a proposta 

tecnológica apresenta, o qual se iniciou com os fatores físicos e econômicos, mas com a 

intenção de contar com elementos que ajudem na aceitação social, pelo que a presente 

ordem de prioridades foi construir de acordo com a informação que o grupo social 

objetivo exigiu. Trabalhou-se por meio de análises de amostras piloto (arquitetos 

projetistas, construtores e grupo social objetivo). Para o caso de captar a opinião de cada 

grupo social envolvido se realizaram as seguintes atividades:

a. Uma aproximação ao conhecimento da aceitação social. No caso dos arquitetos 

projetistas: Se trabalhou com alunos do último semestre da carreira de 

arquitetura da faculdade de arquitetura da Universidade Autônoma de Chiapas 

(UNACH), orientando a participação social do arquiteto por meio dos trabalhos 
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finais de graduação, na aplicação de casos reais no contexto social objetivo, 

mediante uma metodologia de investigação de ação participativa.

b. Para obter a opinião dos participantes do campo profissional (projetistas e 

construtores) se desenvolveu un curso titulado: “Seminario de titulación: 

tecnologías alternativas para la edificación”, dentro do marco das atividades da 

faculdade de arquitetura da UNACH, dirigido a alunos que não haviam se 

titulado, mas com mais de 5 anos de prática profissional, condição que deviam 

comprovar para ser aceitados neste curso, com o que se formou um grupo piloto 

de 32 participantes.

c. Para conhecer a participação do grupo social específico da colônia Ruiz ferro, se 

relacionou com a prática dos alunos do último semestre da faculdade de 

arquitetura (para o desenvolvimento do trabalho de titulação), com famílias 

específicas que se declararam com desejo de participar, para a realização de 

projetos arquitetônicos depois de conhecer diferentes tecnologias alternativas 

para habitação social, adotadas das experiências do programa 10x10, por meio 

de atividades teóricas e práticas, aplicando a metodologia de investigação ação 

participativa para a obtenção de informação necessária e para o desenvolvimento 

do projeto arquitetônico, aplicando tecnologias não convencionais. Trabalhou-se

com 10 famílias com igual número de propostas de projetos, no qual o autor 

desenvolveu propostas aplicando tecnologias alternativas e adicionalmente 

ensinando a técnica construtiva aos possíveis usuários das moradias, por meio de 

uma oficina de transferência tecnológica, para o exercício da autoconstrução.


