
79

CAPÍTULO 4.

O MARCO DE REFERÊNCIA
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Neste capítulo apresentamos a discussão, a nível geral, sobre o Desenvolvimento

Sustentável, como una teoria em formação há mais de três décadas que ainda não se 

percebem estratégias concretas e aplicáveis num contexto geral. Intentando fortalecer 

este conceito para além da ambigüidade de seu delineamento original, adotou-se una 

série de conceitos aplicáveis especificamente na construção e que são utilizados como 

orientadores no desenvolvimento de todo o processo desta investigação.

4.1 A SUSTENTABILIDADE, CONCEITO ORIENTADOR. 

O conceito Desenvolvimento Sustentável foi apresentado pela primeira vez na

reunião das Nações Unidas, na conferência sobre Meio Ambiente Humano celebrada em

1972, (Ward  y Dubos, 1984). Todavia, oficializou-se com o informe “Nosso Futuro 

Comum”, da Comissão Brundtland en 1987, onde é definido como: “o desenvolvimento

que assegura as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações para suprir as suas próprias necessidades” (Mitlin y Satterthwaite, 1991).  Este

conceito se propõe como resposta ao reconhecimento dos efeitos derivados da ação

antropogênica sobre o meio ambiente (natural e construído), principalmente pela 

contaminação do ar, água e solo produzido pelos processos de transformação da 

indústria e o uso desmedido dos recursos naturais (Ibíd.), o que evidenciou a 

necessidade de uma mudança de atitude frente a este problema. (Cárdenas, 2005, p.12). 

Todavia, a descrição do conceito “Desenvolvimento Sustentável” como foi

estabelecida pela Comissão Brundtland e que ainda é aceita nos níveis político-

econômicos atuais é muito ambíguo, pois se converteu em um termo de moda “cuja 

ambigüidade induz a utilizá-lo mais como conjuro que como conceito útil para 
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compreender e solucionar os problemas do mundo real” (Naredo, 2008, p. 2).  Pois ao

não concretizar ações para obtenção da mesma, gerou ao longo de mais de 3 décadas um

grande número de interpretações que por sua vez tem derivado no estabelecimento de 

estratégias, desde cada disciplina, instituição, organismo internacional etc., orientadas 

por seus próprios interesses, já desde 1998, Cárdenas expõe o seguinte:

“A respeito tenho que mencionar que hoje em dia existem mais de 80 definições do conceito

Desenvolvimento Sustentável dependendo dos enfoques que se dá a cada um, porém em

termos gerais pode-se afirmar que há duas correntes de pensamento: uma focalizada nos 

objetivos de desenvolvimento e outra focalizada nos controles requeridos para o impacto 

danoso que causam as atividades humanas sobre o meio ambiente. Em outras palavras, a 

discussão é centrada na sustentabilidade de tipo ecológico mais que nas metas de um

desenvolvimento social e econômico de una sociedade”. (Cárdenas, 1998, p 5)

Atualmente a descrição da comissão Brundtland, é mantida no discurso das 

Nações Unidas, o que se estende aos órgãos oficiais dos diferentes países que a 

integram, todavia é motivo de questionamento pelos grupos acadêmicos, de organismos 

não governamentais e ativistas, principalmente os existentes em países não 

desenvolvidos ou pobres, pois se adverte a necessidade da diferenciação dos meios na

busca  da sustentabilidade em cada contexto definido. (Ibíd., p5)

“De fato no encontro mundial organizado pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro, 1992, 

conhecido como Earth Summit, uma das críticas realizadas pelos países do Hemisfério Sul e

organizações não governamentais foi a determinada ênfase em aspectos ecológicos que 

garantissem a sustentabilidade do sistema natural mais que em aspectos derivados do

desenvolvimento social e econômico, situação prioritária para estes países, pois a

sustentabilidade ecológica per se não contribui diretamente a reduzir os níveis de pobreza” 

(Ibid,p.5).

Da mesma maneira como se deu ênfase à visão ou enfoque ecológico nos anos

80, estabeleceram-se propostas de ordem econômica onde cada uma, de maneira 

parcializada, manteve sua concepção acerca da sustentabilidade. Foi nos anos 90 

quando se expôs a integração, em discurso, das três variáveis: economia, ecologia e
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sociedade. Todavia, atualmente, a nível global não se percebe que as políticas tenham

um impacto evidente pela integração das variáveis citadas, pois o crescimento da 

pobreza continua, o campo tem perdido apoio gerando a migração para as cidades o que 

nutre os cinturões ou zonas de miséria reduzindo a capacidade dos centros urbanos de 

dotar a todos dos serviços apropriados, na América a população sem moradia adequada 

para o desenvolvimento familiar sobre passa 60 %, o desemprego é crescente e não se 

visualiza um futuro melhor. (Bazant, 2003, p 16).

Todavia, ao mesmo tempo em que este conceito foi utilizado de maneira 

retórica, tem provocado que se reflita sobre a viabilidade de manter em longo prazo os 

sistemas agrários, industriais, urbanos, etc. e que seja possível sua discussão em 

reuniões de acadêmicos, universidades, centros de investigação, etc. com o interesse de 

buscar novas opções que possibilitem não somente a geração de recursos ou

crescimento econômico para alguns se não, ao mesmo tempo, a distribuição deste, em 

um marco de respeito pelo meio e a otimização dos recursos disponíveis.

É necessário então, definir este conceito a diferentes escalas, desde o local ao 

regional, desde o país ao continente, que integre as possibilidades (sociais, ambientais, e

econômicas) em um marco de respeito e de visão em longo prazo, onde a sociedade seja 

o centro de atenção e não os interesses dos grupos dominantes por meio do poder 

econômico que impõem tanto sua concepção, como suas estratégias para seguir como 

objetivo central o crescimento econômico e não necessariamente o desenvolvimento das 

nações. 

Uma visão com a sociedade como objetivo central  foi estabelecida por Ignacy 

Sachs na década de setenta ao qual foi denominada Ecodesenvolvimento. Com este 

termo chamou-se o compromisso que “…buscava conciliar o aumento da produção, que 
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(…) reclamavam os países do Terceiro Mundo, com o respeito aos ecossistemas 

necessário para manter as condições de habitabilidade da Terra” (Naredo, 1998, p5).

O conceito Ecodesenvolvimento foi aceito pela ONU, ainda antes que ao 

“Desenvolvimento Sustentável” e foi impulsionado em 1974, todavia foi deixado e em

seu lugar adaptado o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”.

“A declaração de Cocoyoc, por ter sido elaborada em um seminário promovido pelas 

Nações Unidas ao mais alto nível, com a participação de Sachs, que teve lugar em l974 (…) 

em Cuernavaca, México. O próprio presidente do México, Echeverría, aceitou e apresentou 

à imprensa as resoluções de Cocoyoc, que se apropriavam do termo ecodesenvolvimento". 

Uns dias mais tarde (…) Henry Kissinger manifestou, como chefe da diplomacia norte 

americana, sua desaprovação do texto em um telegrama enviado ao presidente do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente: teria que aperfeiçoar o vocabulário e, mais

concretamente, o termo "ecodesenvolvimento" que ficou assim vetado neste foros. O

substituiu mais tarde aquele outro do "desenvolvimento sustentável", que os economistas 

mais convencionais podiam aceitar sem receios, ao confundi-lo com o "desenvolvimento

autosustentável" (self sustained growth) introduzido tempos atrás por Rostow e confundido

profusamente pelos economistas que se ocupavan do desenvolvimento (Ibid).

O Ecodesenvolvimento, então, inclui aos aspectos ambientais ao mesmo tempo 

que aos do crescimento econômico, crítica ao modelo convencional de desenvolvimento

entendido como crescimento de bens e serviços socialmente disponíveis. Exige a 

distribuição equitativa destes bens, estabelece a necessidade de que os sistemas 

econômicos e de assentamentos humanos não coloquem em risco a conservação dos 

recursos naturais e dos sistemas ecológicos, considerados como herança para as futuras 

gerações.  É um enfoque regionalista com estilos de desenvolvimento diferentes para 

cada região, sobre a base do uso dos recursos naturais e sua identidade cultural. Expõe a 

realização humana como objetivo principal do desenvolvimento e reconhece a 

necessidade do uso de técnicas combinadas que integrem conhecimentos tradicionais 

ecologicamente adaptadas, com outras produzidas pelo sistema mundial de ciência e

tecnologia. (Naredo, 1998)
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Outros conceitos importantes para Sachs são: o papel do Estado, as estratégias 

de ecodesenvolvimento urbano e a modernização da propriedade agrícola. (Sach, 2008), 

porém emoldurados em uma visão social, como o pensar em uma das estratégias de 

ecodesenvolvimento como é a redução do desperdício no uso dos recursos naturais. 

“Todos buscam aumentar a produtividade no trabalho. Muito bem. Porém, por que não 

fixar-se na produtividade da energia, da água? Diminuir o desperdício significa 

aumentar a produtividade destes recursos”(Ibid).

“faz um ano, um grupo de ecólogos europeus e do Terceiro Mundo publicou um manifesto, 

onde propuseram como tarefa para as próximas décadas multiplicar por dez a produtividade 

dos recursos. Dez vezes mais quilômetros por litro de gasolina, dez vezes mais quilos de 

trigo por metro cúbico de água de irrigação, e assim por diante…É um belo terreno: a

conservação da energia, o uso racional da água, a reciclagem de resíduos, a agricultura 

urbana.

Devemos, ademais, identificar as áreas da economia onde soluções intensivas em mão de 

obra são ainda possíveis e desejáveis.

Trata-se de "soluções triplamente vencedoras". É dizer, estratégias de ecodesenvolvimento

urbano que promovam o progresso social por meio da geração de empregos, que contribuem

para melhorar o meio ambiente urbano, e que, sobretudo, se justificam economicamente 

porque as atividades que geram uma economia de recursos se autofinanciam” (Ibid).

Todavia, neste processo de perceber a necessidade de manter a vida no planeta e

ante a diversidade de pensamentos e interesses se visualizam igual número de posturas, 

pelo que aquela idéia inicial estabelecida pela comissão Bruntlan, ainda reconhecida no

âmbito oficial, tem-se mostrado limitada a descrição de uma intenção não atendida por 

todos os países, ainda depois de cada uma das cúpulas mundiais onde para tal fim foi

discutido o futuro da população humana.

Pelo anterior, para o desenvolvimento do presente trabalho adotamos 

inicialmente as idéias de Arcot Ramachamdran, expostas em seu discurso 

"Assentamentos Humãos, Meio Ambiente y Desenvolvimento Sustentável" apresentado 
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no Foro Mundial de Organizações no Governamentais (ONG) sobre Assentamentos 

Humanos, Desenvolvimento e Meio Ambiente (1991), com um enfoque onde demonstra

a moradia como elemento principal para chegar ao Desenvolvimento Sustentável.

Em primeiro lugar, Ramachandran parte de que para estudar ao meio ambiente 

debe-se considerar três distintos níveis "…o da casa e o lugar de trabalho, o do bairro ou

município e o da cidade" (Ramachandran, 1991, p. 5). 

Na classificação anterior o autor explica como no primeiro caso, existem três

aspectos do meio ambiente que incrementam a situação de insalubridade, incapacidade e

morte prematura de forma significativa, estas são: a falta de infraestrutura e serviços que 

reduzam ao máximo a quantidade de contaminantes; a falta de serviços para a saúde e

condições de habitabilidade adequadas, tanto por aspectos físicos construtivos como 

pela aglomeração na moradia. No bairro ou município os problemas de meio ambiente 

são percebidos na quantidade de gente exposta à contaminação gerada pelo manejo 

inadequado dos resíduos domésticos e industriais, assim também a falta de segurança 

dos terrenos para moradia; é comum que os pobres se concentrem em lugares carentes 

de serviços, por garantir que não sejam desalojados. 

Por último, na cidade, os problemas do meio ambiente, no geral, se apreciam na

contaminação do ar, água, e manejo de resíduos contaminantes que se depositam em

cursos d’água ou terrenos baldios, sem serem tratados previamente, assim como os

esgotos sem controle nem tratamento adequado (Ibíd. p. 5).

Com o descrito, enfatiza-se a importância que tem o setor moradia e o planejamento dos 

assentamentos na construção de um meio ambiente são, enfocado ao bem-estar social.

Remachandran retoma a definição citada de Desenvolvimento Sustentável (Ibíd.: 

6), e para explica-lo define o conceito "necessidades", referindo-se ao que se requer de 
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maneira essencial, "aquela cuja satisfação é fundamental para que todos possam 

desfrutar uma existência digna, sã e produtiva" (Ibid.:6).

Analizando as ações por meio das quais se satisfazem as necessidades individuais, que 

são: a dotação pública, a auto-ajuda e o mercado. 

"Na maioria dos países em vias de desenvolvimento onde, até agora, o Estado ou as 

autoridades locais assumiram uma função de provedor, as políticas de ajuste estrutural  têm 

conduzido a baixas drásticas no gasto social em alimentos, teto, transporte, saúde, educação

e outros serviços. Ao mesmo tempo, o potencial de auto-ajudar para a dotação de moradia, 

infra-estrutura e serviços, está reduzindo... devido ao crescimento demográfico, a demandas 

em conflito, ao aumento dos preços dos terrenos e os materiais para construção, a redução

das oportunidades de emprego e no ingresso..." (Ibíd.: 6).

Em síntese, Ramachandran manifesta que a satisfação de necessidades dentro do

Desenvolvimento Sustentável depende da habilidade das economias nacionais para 

acelerar o crescimento econômico de maneira que os ingressos antes dos grupos menos 

privilegiados sejam suficientes, para satisfazer às demandas de necessidades cada vez 

mais custosas (Ibíd.: 7).

É importante enfatizar então, que para buscar as metas do Desenvolvimento

Sustentável é requerido da gestão integral dos assentamentos, apoiando e propiciando os 

esforços individuais e mobilizando novos recursos para permitir a promoção e a 

sustentação do crescimento econômico, assim como melhorar a qualidade de vida da

população, buscando como primeiro objetivo a obtenção da moradia.

“…neste contexto, um exemplo é o setor de materiais de construção que poderia estimular, 

através de incentivos e desincentivos , para reduzir sua dependência de materiais que são de 

alto perfil energético. Do mesmo modo reduzir o uso de materiais nocivos para a saúde; 

referente ao desenho, promover os projetos que aproveitem de melhor maneira os materiais, 

o sol e o ar; buscando economizar recursos combustíveis; assim como o aumento das

densidades nas zonas residenciais e comerciais, com a finalidade de reduzir a demanda de 

terra e de recursos energéticos, diminuindo a contaminação e aumentando o atrativo dos 

assentamentos" (Ramachandran, citado por Castañeda, 1995).
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Ramachandran conclui seu discurso dizendo "uma moradia adequada para todos 

pode ser um fator vital para o melhoramento e a conservação do meio ambiente e para 

alcançar o desenvolvimento sustentável" (Ibíd.).

É muito clara a expressão da busca da sustentabilidade partindo do logro da moradia

que expressa Ramachandran, todavia também é conveniente ter em consideração o 

exposto, neste sentido na Conferência de Nações Unidas sobre Ambiente e

Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro em Junho de 1992, na agenda 21 se 

indicou, como base para a ação na promoção de atividades sustentáveis na indústria da 

construção:

As atividades do setor da construção são fundamentais para alcançar os objetivos nacionais

de desenvolvimento socioeconômico, que consistem em proporcionar moradia, 

infraestrutura e emprego. Todavia, podem ser una fonte importante de danos ambientais, 

pela diminuição gradual da base de recursos naturais, a deteriorização de zonas ecológicas 

frágeis, a contaminação química e o uso de materiais de construção nocivos para a saúde

humana. (Agenda 21, 1992).

Do mesmo modo é importante citar o contemplado sobre o tema na Segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos, Hábitat II celebrado 

em Estambul em junho de 1996, a questão da sustentabilidade das atividades de 

construção. Ao detalhar as ações necessárias para melhorar o planejamento, desenho,

construção, manutenção e reabilitação dos assentamentos humanos planejados, entre 

outros, 6 pontos que se podem sintetizar da seguinte maneira: 

1) Fomentar e apoiar um adequado fornecimento de materiais de construção básicos, 

produzidos localmente, custeáveis e ecologicamente racionais, acessíveis e duradouros, para 

o qual é necessário: estimular e apoiar o estabelecimento e expansão de indústrias locais, de 

pequena escala e a expansão de sua produção e comercialização, através de, incentivos 

legais e fiscais à concessão de créditos, ao trabalho de investigação e desenvolvimento e à 

informação.

2) Fomento do intercâmbio e o fluxo de informação, e facilitar a transferência de 

tecnologias, custeáveis, possíveis e acessíveis, ecologicamente compatíveis. 
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3) Com a atenção adequada às necessidades de seguridade, reformular e adotar normas e

regulamentos, para promover e permitir o uso de materiais de baixo custo, na construção de 

moradias e obras públicas.

4) Para reduzir os efeitos contaminantes, prestar especial atenção à reciclagem e reuso de 

materiais de resíduos e ao aumento do reflorestamento; 

5) Estimular e fomentar a aplicação de tecnologias de manufatura, de baixo consumo de 

energia, ecologicamente racionais e seguras, respaldadas por normas apropriadas e medidas 

regulatórias eficazes. 

6) Adotar políticas e práticas de mineração e pedreiras que assegurem o menor dano ao 

ambiente (ONU, 1997).

A Agenda de Hábitat também recomendou o desenvolvimento, expansão e

manutenção da infraestrutura e tecnologia de informação e promoção de seu uso para 

facilitar o processo de aprendizagem, através da disseminação de experiências com e 

sem êxito, assim como a cooperação técnica e a intermudança de informação e de 

conhecimentos no âmbito internacional, incluindo a cooperação Sul-Sul (Acosta y 

Cilento 2005).

Fortalecendo o enfoque anterior e procurando situar uma estratégia concreta que oriente 

a aplicação dos conceitos da sustentabilidade, onde se defenda a qualidade de vida do

sector social a quem está dirigido este trabalho. Recorreremos aos conceitos 

apresentados por Domingo Acosta e Alfredo Cilento que expõem que a sustentabilidade

“é um enfoque de caráter multifocal, que implica aspectos tecnológicos, políticos, 

sociais, econômicos, ecológicos e éticos” (Acosta y Cilento, 2005, p16), pelo que desde 

a perspectiva da tecnologia, tem proposto uma série de estratégias que permitem definir 

as características que se aspira sejam parte das edificações, particularmente moradias, 

para alcançar o que denominam “…una maior sustentabilidade ou ecoeficiência” (Ibíd., 

p. 17).



89

4.2 OS CONCEITOS APLICÁVEIS AO OBJETO DE ESTUDO

Neste sentido os conceitos adotados para o desenvolvimento deste trabalho, sempre no 

marco teórico anterior, são descritos na continuação, e cumprem a função de 

orientadores para a concretização dos objetivos apresentados:

1. Autogestão: é denominada pela ação que os grupos de menores ingressos realizam 

para obter os recursos necessários que lhes permita construir sua moradia de maneira 

progressiva no tempo. No caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas conseguem seu objetivo 

em um espaço de tempo entre 15 e 20 anos (Castañeda, 2005, p. 544)

2. Construção progressiva: É o processo construtivo que a população de baixos 

recursos adota para conseguir construir sua moradia, normalmente na América Latina, 

tardam em fazer-la entre 15 e 20 anos, (Salas, 1992, p.120)

3. Flexibilidade: Característica sobressalente de um componente construtivo ou 

moradia que permite diferentes usos e/ou facilita sua adaptação, em função da 

necessidade d0 usuário. No caso de un componente construtivo pode ser resultado da 

integração de sua coordenação modular com o todo, os materiais utilizados, sua possível 

reutilização, sua desconstrução, etc. (Acosta, 2005)

4. Construção formal: É denominada ao setor da construção que tem um 

financiamento específico, além do mais possui um planejamento profissional e é regido 

pelas normas do mercado. No caso da moradia, só tem acesso à este, as famílias com 

um ingresso econômico permanente e seguro.

5. Construção informal: É toda aquela construção que não responde a um

planejamento profissional, pois não contou com recurso econômico destinado 

especificamente para realizá-la, a moradia informal é aquela que construída pela 

necessidade de proteção porém com ações caracterizadas pelo ilícito, realizada pelo
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setor da população que não conta com os recursos suficientes para estar no mercado da 

construção formal, pois não é sujeita de crédito e pelo mesmo não se sujeita às leis do

mercado formal. Normalmente a construção informal é adotada pelos grupos sociais

marginalizados que autoconstroem e gerenciam sua moradia com os materiais que 

dispõem, e em terrenos que nem sempre são de sua propriedade e também não são

fisicamente aptos para isto (Enrique Ghersi, 2007).

6. Uso intensivo de mão de obra: É característico das tecnologias pouco desenvolvidas 

porém é apropriada para a geração de emprego, nos países com baixo desenvolvimento

tecnológico  e alto desemprego, é conveniente a utilização da mão de obra disponível, o 

que permitirá una sinergia que integre os esforços da população carente e a obtenção

dos benefícios comunitários. No caso da moradia, é conveniente a utilização de mão de 

obra dos grupos sociais marginalizados em processos de autoconstrução, o que além de 

gerar o emprego permite um processo de apropriação ainda antes da utilização da 

mesma.

7. Otimização do consumo de recursos: Para orientar o desenvolvimento para a 

sustentabilidade, é conveniente otimizar ao máximo o consumo dos recursos, não por 

seguir a moda mas sim pela necessidade de obter o máximo beneficio ao menor custo. 

No caso da moradia, isto pode ser observado desde a geração dos materiais para sua

construção, durante seu processo construtivo e tempo de vida útil, assim como no

momento de sua demolição. 

Neste trabalho o conceito anterior se aplica desde a redução do consumo de 

materiais e da mão de obra na pré-fabricação dos componentes para o teto adaptado, 

também no uso adequado dos materiais e da mão de obra na construção do sistema de 

teto, o melhoramento do comportamento térmico do mesmo, até a possibilidade de 

desconstrução do teto quando termine seu tempo de vida útil, o que permitirá a 
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reutilização dos componentes pré-fabricados, aumentando com isto, seu tempo de vida 

útil.

8. Construir bem desde o princípio: Com este conceito sugere-se que a construção

seja planejada para sua realização para evitar os custos desnecessários, produto de um

planejamento insuficiente; reduzir ao máximo os resíduos que a construção

convencional gera e melhorar a qualidade dos componentes em particular e da moradia

em geral. (Acosta y Cilento, 2005)

9. Desperdício zero: Os processos de pré-fabricação permitem um maior controle do

consumo dos materiais utilizados, assim como da qualidade do produto. Os materiais

desperdiçados na construção (resíduos de construção e demolição) são calculados que 

possam chegar a um terço do total utilizado (Acosta 2002, p. 64), o que impacta 

negativamente não somente ao proprietário como ao contexto geral, pois não contamina 

apenas o solo, água e ar, como assim assumem os custos do uso alternativo dos 

materiais ao não poderem ser utilizados para outra edificação (Acosta y Cilento, 2005).

4.3 ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA. 

Depois de estabelecer o sentido em que se aplicam os conceitos anteriores, é

importante também definir os conceitos de maior incidência no presente trabalho: 

Adaptação e Transferência Tecnológica que neste caso se orientou ao teto da moradia

para os grupos sociais dos menos favorecidos no contexto estudado.

Adaptação: Este conceito se adotou da biologia, não é um conceito próprio da

construção ou do âmbito tecnológico, e neste contexto (biológico), “consiste em um 

ajuste do organismo ao meio ambiente, do órgão a suas funções, possuem como efeito

deixar o ser vivo em equilíbrio com o meio, com as circunstâncias” ( Gándara y Gil, 

2002) , desde outro ponto de vista porém desde a mesma biologia, a adaptação é
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considerada como uma variação herdada ou uma combinação de características 

herdadas que aumentam as probabilidades do organismo para sobreviver e reproduzir-se

em determinado ambiente”(Ibid). 

A adaptação referida aos seres vivos, nos apóia para a conceitualização do que 

estabelecemos como adaptação, referindo-nos, de maneira similar aos ajustes 

necessários a uma tecnologia externa para seu melhor funcionamento em um contexto

diferente, condicionada pelo ambiente (natural e artificial do contexto em estudo), o que 

ademais inclui ao contexto social. Apoiados também, pela sustentabilidade, a adaptação

a que nos referimos permite a integração ao contexto afetando-o o menos possível, 

contribuindo a fortalecer a cultura local, a utilização otimizada dos recursos disponíveis 

(naturais e artificiais), porém potenciando a possibilidade de alcançar as aspirações

sociais.

Para complementar o conceito “adaptação tecnológica”, entendemos a

tecnologia em um sentido amplo, como expõe Schon, aquele que abarca todo utensílio, 

toda técnica, todo produto ou processo, todo equipamento físico ou método, para 

produzir ou fabricar algo que permita ampliar a capacidade de ação dos seres humanos

(Schon, 1967, en Neffa 2000). 

Por tanto, a adaptação tecnológica a que nos referiremos, especificamente a

adaptação de um sistema de teto para moradia social, é aquela onde há una tecnologia

externa e promovemos os ajustes necessários para melhorar seu funcionamento, sua 

otimização no consumo dos materiais necessários para sua fabricação, a redução do

impacto ao meio, e adequá-lo à aceitação social, por meio de um processo ao alcance 

das possibilidades locais, que não gerem dependência externa pois o propósito é 
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convertê-la em uma tecnologia própria, já que não só se deve conhecer como fazê-la

mas, como funciona, como se repara, como se transforma (Massuh, 20071).  

No mesmo sentido, porém com uma visão econômica, William J. Baumol, 

pronuncia a conveniência de que os governos impulsionem a adaptação da tecnologia, 

sinônimo do que também denomina Inovação Imitativa, pois enuncia que “…os países 

que ambicionam crescer devem conceder certa prioridade à imitação de tecnologias 

estrangeiras, prestando-lhe, em geral, maior atenção e recursos do que dedicam à

“invenção completamente original”. (Baumol, 2004, p.5).

O processo de imitação que é evidentemente tão importante é, às vezes, a fonte de um

importante mal-entendido. A idéia de que o processo de imitação possui pouco ou nenhum

dos atributos de uma atividade realmente inovadora é simplesmente falso. A história está 

repleta de exemplos de melhoras substanciais suscitadas pela necessidade de adaptar uma 

tecnologia às condições locais, incluindo diferenças no tamanho do mercado, na natureza 

das preferências dos consumidores, nas condições climáticas e no caráter dos inputs

complementares disponíveis. (Baumol, 2004, p.7).

Com isto Baumol enfatiza a conveniência de realizar adaptações às condições

locais das tecnologias externas, supondo a reduzida inversão que isto representa e da

qual os bancos de patentes são uma imensa fonte de inspiração para estudar e extrair, 

praticamente sem nenhum custo, informação valiosa para potencializar o trabalho

adaptativo em nosso contexto.

O mesmo autor dá o seguinte exemplo: 

Hoje, como Japão tem demonstrado tão claramente, a tecnologia pode melhorar muito 

no processo de importação, tanto em qualidade como em confiabilidade, capacidade e

facilidade de uso. Por tanto, não há nada inerentemente inferior, ou menos criativo, em um

processo de imitação organizada de uma tecnologia estrangeira. (Ibid).

  
1 Ponencia expuesta por Héctor Massuh en el marco del Seminario Taller, del Master en 
Desenvolvimento Urbano y territorial de la fundação UPC, en Barcelona, España, el 23 de abril de 2008.
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4.4 TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA.  

A partir deste conceito que se originou a idéia do presente trabalho, procurando 

incrementar ao que até hoje foi trabalhado pela equipe técnica do programa 10x10, na

Iberoamérica. Para tal efeito temos que descrever o que se entende por esta ação que 

envolve, como expõe Julian Salas, por ao menos a dois atores principais, a um doador e

a um receptor da tecnologia (Salas, 2002).

O anterior significa que o doador desenvolveu a tecnologia e que tem a intenção

de levá-la a outro que a requeira, que deverá, por sua vez, por meio de uma ação (a

transferência), apropriar-se dela. Esta apropriação pode ser medida de acordo com

indicadores concretos obtidos por meio de capacitação, difusão, implementação, 

monitoramento, avaliação, etc. (Salas, 2002; Romero, 2004).

No caso da transferência de tecnologia que se procura neste trabalho, orientada à 

moradia da população de baixa renda, é importante levar em conta e ter presente em

todo o processo tanto de geração como de apropriação desta, que la tecnologia é um

meio e não um fim em si mesma. Um meio para o melhoramento das condições de 

habitabilidade no caso abordado, um meio para organizar a população e em um caso 

mais idealista, um meio para demonstrar ao contexto social em estudo a possibilidade

de construir seu espaço de maneira autogestiva e autoconstruível.  

A transferência de tecnologia que buscamos deve considerar sua adaptação a um

meio social e físico específico (como o caso da colônia Ruiz Ferro de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas), já que partimos do princípio de que por trás do uso de qualquer tecnologia

existem culturas, ideologias, necessidades e aspirações particulares que devem ser 

consideradas (Castañeda, 2002, p.102).

É importante fazer notar que o processo de transferência e distinto ao de 

imposição tecnológica, já que esta última gera uma dependência de “os que no sabem” 



95

para “os que si sabem” e não incorpora as capacidades e os conhecimentos preexistentes 

no lugar onde se aplica. “A transferência tecnológica se estabelece como um processo 

de geração, adaptação e transmissão coletiva de conhecimentos que pretende obter

resultados permanentes e evolutivos na comunidade onde se aplicou” (Romero, et al, 

2004, p.49). Para alcançar este objetivo, é necessário utilizar um conjunto de técnicas e

métodos participativos de comunicação, avaliação e ajuste, aplicados de maneira 

sistemática durante o processo de transferência, com a finalidade de valorar a

capacidade real de adaptação da tecnologia em questão ao meio particular onde está se

aplicando. (Ibid)

Por todo o anterior, os conceitos tratados se integram no presente trabalho, 

referidos à tecnologia para tetos, para citar um componente da moradia que poderia ser 

outro ou a mesma moradia em seu conjunto, e especificamente orientada à moradia

social, pelo que a transferência de tecnologia que aspiramos é aquela ação que permita o 

trânsito do saber fazer, saber compor, saber aplicar, saber reproduzir, saber porque, 

sobre o transferido (em nosso caso un componente para moradia social), de um contexto 

inicial a outro receptor, com a finalidade de aprópriar-se deste conhecimento de outros, 

pois depois de passar por um processo de ajustes que melhorem suas possibilidades de 

funcionamento, de impacto ao meio, de processo construtivo, de viabilidade em geral. 

No contexto receptor, o que impediria a dependência, pois as variáveis tratadas na

adaptação se definiriam em três os atores participantes gerando sua apropriação.  


