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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a prática profissional do arquiteto e urbanista no 

campo de assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social, com base em 

experiências contemporâneas promovidas por órgãos públicos no contexto de programas 

habitacionais, assim como outras iniciativas que se desdobram pela organização de 

arquitetos e urbanistas e de suas entidades de representatividade profissional. Esse recorte 

se justifica quando arquitetos e urbanistas buscam consolidar a prática da assistência 

técnica, principalmente através da Lei Federal nº 11.888/2008, que garante às famílias de 

baixa renda serviços de arquitetura, urbanismo e engenharia gratuitos para construção, 

reforma e regularização fundiária de suas casas. A conquista legislativa foi muito 

comemorada por esses profissionais, mas até o momento poucas ações se materializaram 

ou trouxeram mudanças estruturais na forma de se produzir moradias populares. Essa 

realidade trouxe à tona uma série de debates na área, tanto nas universidades, quanto nas 

entidades de classe de arquitetos e urbanistas, nos quais identificamos uma multiplicidade 

de sentidos, divergências acentuadas, concepções as mais distintas, quando se trata de 

formas para consolidar essa prática profissional. A partir dos debates dos arquitetos, 

buscamos, desde o início, retomar o conceito de assessoria e assistência técnica, suas 

diversas origens e trajetórias plurais, processos de operacionalização e institucionalização. 

Em um segundo momento, realizamos uma análise crítica das experiências práticas, com 

base no desempenho desses profissionais. Para tanto, são apresentadas iniciativas de 

assessoria e assistência técnica baseadas em alguns casos: as ações financiadas pelo 

Fundo Nacional de Habitação Social; as iniciativas produzidas sob o programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades; e, por fim, o que vem sendo realizado no tempo presente, através de 

patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, pelas experiências de extensão 

universitária e outras políticas públicas locais. Pretende-se, por fim, trazer uma reflexão 

sobre a prática profissional que compõe essas atividades. 

 

Palavras-chave: assistência técnica; assessoria técnica; habitação de interesse social; 

prática profissional do arquiteto. 





Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la práctica profesional de arquitectos y 

urbanistas en el campo de la asesoría y asistencia técnica para la vivienda social, a partir de 

experiencias contemporáneas impulsadas por organismos públicos en el contexto de los 

programas de vivenda, así como otras iniciativas que se desarrollan a través de la 

organización de arquitectos y urbanistas y sus órganos profesionales de representación. 

Este recorte se justifica cuando los arquitectos y urbanistas buscan consolidar la práctica de 

la asistencia técnica, principalmente a través de la Ley Federal N ° 11.888/2008, que 

garantiza a las familias de escasos recursos servicios gratuitos de arquitectura, urbanismo e 

ingeniería para construcción, rehabilitación y regularización de títulos de propiedad de sus 

viviendas. El logro legislativo fue muy celebrado por estos profesionales, pero hasta ahora 

pocas acciones se han materializado o traído cambios estructurales en la forma en que se 

produce la vivienda popular. Esta realidad ha sacado a la luz una serie de debates en el 

área, tanto en universidades como en entidades representantes de arquitectos y urbanistas , 

en los que identificamos una multiplicidad de significados, acentuadas divergencias y las 

concepciones más diferenciadas, a la hora de consolidar esta práctica profesional. A partir 

de los debates de los arquitectos, se buscó, desde un inicio, retomar el concepto de 

asistencia y asistencia técnica, sus diversos orígenes y trayectorias plurales, procesos de 

operacionalización e institucionalización. En un segundo momento, realizamos un análisis 

crítico de experiencias prácticas, en base al desempeño de estos profesionales. Para ello, 

presentaremos iniciativas de asesoría y asistencia técnica con base en algunos casos: 

acciones financiadas por el Fondo Nacional de Vivienda Social; las iniciativas producidas en 

el marco del programa Minha Casa Minha Vida Entidades; y, finalmente, lo que se está 

haciendo en la actualidad, a través del patrocinio del Consejo de Arquitectura y Urbanismo, 

a través de experiencias de extensión universitaria y otras políticas públicas locales. 

Finalmente, se pretende traer una reflexión sobre la práctica profesional que integra estas 

actividades. 

 

Keywords: asistencia técnica; asesoría técnica; vivienda de interés social; práctica 

profesional del arquitecto. 





Abstract 

This research aims to analyze the professional practice of architects and urban planners in 

the field of technical consultancy and technical assistance for social housing, based on 

contemporary experiences promoted by public agencies in the context of national housing 

programs, as well as other initiatives that unfold through the organization of architects and 

urban planners and their professional representative entities. This cut is justified when 

architects and urban planners seek to consolidate the practice of technical assistance, 

mainly through Federal Law No. 11,888 / 2008, which guarantees for low-income families 

free architecture, urbanism and engineering services for the construction, renovation and 

land regularization of their homes. The legislative achievement was much celebrated by 

these professionals, but so far few actions have materialized or brought structural changes in 

the way popular housing is produced. This reality has brought to light a series of debates in 

the area, both in universities as well as in the architects' and urban planners' class entities, in 

which we identify a multiplicity of meanings, accentuated divergences, the most distinct 

conceptions, when it comes to ways to consolidate this professional practice. From the 

architects' debates, we sought, from the beginning, to resume the concept of technical 

consultancy and technical assistance, its diverse origins and plural trajectories, 

operationalization and institutionalization processes. In a second moment, a critical analysis 

of practical experiences is carried out, based on the performance of these professionals. To 

this end, we will present technical consultancy and technical assistance initiatives based on 

some cases: actions financed by the National Social Housing Fund; the initiatives produced 

by Minha Casa Minha Vida Entidades program; and, finally, what is being done in the 

present time, through the sponsorship of the Council of Architecture and Urbanism, through 

university extension experiences and other local public policies. Finally, it is intended to bring 

a reflection on the professional practice that makes up these activities. 

 

Keywords: technical assistance; technical consultancy; social interest housing; professional 

practice of the architect. 





Lista de Figuras 

Figura 1 | Capa do livro Programa ATME, publicado pelo SAERGS em 1977-1978                            42 

Figura 2 | Cartaz de divulgação da campanha por 1 milhão de assinaturas                                         77 

Figura 3 | Capa do Jornal da UMM ilustrando o momento de entrega das assinaturas à Câmara       77 

Figura 4 | Previsão de despesas com ações do FNHIS                                                                        88 

Figura 5 | Distribuição dos Editais promovidos pelos CAU/UF                                                            142 

Figura 6 | Ações do PEI-ATHIS                                                                                                           148 

Figura 7 | Tripé da autogestão                                                                                                             162 

Figura 8 | Macroestrutura do Programa de Assistência Técnica proposto pelo IAB                           165 

 

Lista de Quadros e Tabelas 

Quadro 1 | Composição do CGFNHIS                                                                                                   81 

Quadro 2 | Programas e Ações Financiadas pelo FNHIS                                                                     82 

Tabela 1 | Execução orçamentária de recursos do FNHIS no período de 2006 a 2016. Valores em 

milhões de reais                                                                                                                                     85 

Tabela 2 | Repasses de recursos ao FNHIS em relação ao previsto na LOAs para o período de 2006 

a 2014. Valores em milhões de reais                                                                                                    86 

 

Lista de Entrevistas 

Porto Alegre, 19/10/2019 | Clovis Ilgenfritz, autor do programa ATME e do Projeto da Lei 11.888/2008 

São Paulo, 09/12/2020 | Evaniza Rodrigues, líder da União Nacional por Moradia Popular 

São Paulo, 17/12/2020 | Francisco Barros, ex-diretor do Departamento de Provisão Habitacional da 

prefeitura de Taboão da Serra/SP 

São Paulo, 15/01/2021 | Mariana Estevão, coordenadora da ONG Soluções Urbanas 

São Paulo, 04/02/2021 | Maria da Graça, líder da Associação A Força de um Poder Maior 

São Paulo, 05/03/2021 | Kaya Lazarini, arquiteta na assessoria USINA CTAH 

 

 

file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901967
file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901968
file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901969
file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901970
file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901972
file:///C:/Users/Fernanda/Google%20Drive/00%20Finalmente%20-%20A%20Dissertação/01%20Dissertação%20completa.docx%23_Toc78901974




Lista de Siglas e Abreviaturas 

ATHIS Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social  

ATME Assistência Técnica para Moradia Econômica 

BNH Banco Nacional da Habitação 

CAO Comissão de Acompanhamento de Obras 

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

CEAU Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetura e Urbanismo 

CEF Caixa Econômica Federal 

CGFNHIS Conselho Gestor do FNHIS 

CMP Pró-Central de Movimentos Populares 

CODHAB/DF Companhia Habitacional do Distrito Federal 

COHAB Companhia de Habitação 

ConCidades Conselho das Cidades 

CONCLAT Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 

CONFEA Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

CPP Comissão de Política Profissional 

CRE Comissão de Representantes do Empreendimento 

CREA Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura 

CUT Central Única dos Trabalhadores 

EMAU Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

EO Entidade Organizadora 

EPA Escritório Público de Assistência Técnica 

EPAATHIS Estudos e Práticas de Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social 

FAS Fundo de Apoio Social 

FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador 

FDS Fundo de Desenvolvimento Social 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FNA Federação Nacional do Arquitetos e Urbanistas 

FNHIS Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

FNMP Fundo Nacional de Moradia Popular 

FNRU Fórum Nacional de Reforma Urbana 

FUNACOM FUNAPS Comunitário 

FUNDHAP Fundo de Habitação Popular 

HIS Programa Habitação de Interesse Social 

IAB Instituto de Arquitetos do Brasil 

IFSP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

ITERJ Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 

JATHIS Jornada de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias  

 





LOA Lei Orçamentária Anual 

MNLM Movimento Nacional de Luta por Moradia 

MOM Morar de Outras Maneiras 

MPF Ministério Público Federal 

MROSC Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

OGU Orçamento Geral da União 

ONG Organização não governamental 

OSC Organizações da Sociedade Civil 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PCS Programa Crédito Solidário 

PEI-ATHIS Plano Estratégico e Implementação da Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social  

PlanHab Plano Nacional de Habitação 

PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social 

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida 

PSATHIS Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

PSH Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

PSM Produção Social da Moradia 

RAU+E/UFBA Residência em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia da Universidade Federal da 

Bahia 

RRT Registro de Responsabilidade Técnica 

SAERGS Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul 

SASP Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo 

SINARQ/BA Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado da Bahia 

SNHIS Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

SPU Secretaria de Patrimônio da União 

SUS Sistema Único de Saúde 

UAP Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFPB Universidade Federal da Paraíba 

UFPel Universidade Federal de Pelotas 

UMM União de Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior 

UNMP União Nacional de Luta por Moradia 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social 

 

 

 





Sumário 

Introdução 25 

Objetivos e objeto 31 

Percurso da pesquisa e procedimentos 32 

Organização dos capítulos 34 

Capítulo 1 | Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social: Gênese, 

Trajetória e Discursos 37 

1.1. Arquitetos e entidades representativas: do Programa ATME à sanção da Lei 11.888/2008 39 

1.2. A prática das assessorias técnicas 50 

1.3. Assessoria e assistência técnica e os discursos contemporâneos dos arquitetos e urbanistas 56 

Capítulo 2 | Assistência Técnica na Prática: Ações do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social 71 

2.1. Fundo Nacional de Moradia Popular: da iniciativa popular à institucionalização 73 
2.1.1. O Projeto de Lei encaminhado a Brasília 76 

2.2. A criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 79 
2.2.1. Estrutura do SNHIS/FNHIS 80 

2.2.2. Programas, recursos e repasses 81 

2.2.3. FNHIS como Fundo Orçamentário: entraves burocráticos 84 

2.2.4. Ações de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social 89 

2.3. De um sistema estruturado à ausência de uma política nacional de habitação 97 

Capítulo 3 | Assessoria Técnica no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 101 

3.1. Programa Credito Solidário 103 

3.2. Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 108 
3.2.1. Processo de contratação do PMCMV – Entidades 110 

3.2.2.O lugar da autogestão no Entidades 113 

3.2.3. O lugar das assessorias técnicas no Entidades 115 

3.3.4. Modelos de assessoria em debate 120 

Capítulo 4 | Ações no presente e possibilidades para o futuro 125 

4.1.  Experiências de formação e extensão universitária 128 

4.2. Programas públicos de abrangência local envolvendo ATHIS 133 

4.3. ATHIS e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 140 
4.3.1. Panorama nacional das ações promovidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 141 

4.3.2. Outras ações de promoção da ATHIS pelo CAU 146 

4.3.3. Das contradições das ações do CAU: o incentivo à ATHIS pelo viés do empreendedorismo

 154 

Considerações Finais 159 

Sobre possibilidades para o campo da ATHIS 167 

Referências Bibliográficas 171 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 





A construção de práticas que promovem uma aproximação direta entre arquitetos e 

urbanistas e a população de baixa renda na produção de moradia popular é uma das 

modalidades de atuação profissional que vem gradativamente se popularizando – ou porque 

programas de provisão habitacional de iniciativa pública acabaram atribuindo alguma 

organicidade a este vínculo, ou porque os próprios arquitetos e urbanistas se mobilizaram 

no sentido de estabelecer formas de ação direta na oferta de seus serviços. 

Uma pequena parcela desses profissionais vem atuando há algumas décadas no 

auxílio às famílias de baixa renda para produção de sua moradia. Experiências 

desenvolvidas nos anos 1960 e 1970, que posteriormente se tornaram referência para 

outros profissionais, passaram a conceber não somente novas formas de atuação 

profissional, como alternativas contra hegemônicas (por vezes até mesmo por dentro das 

instituições) para produção de habitação popular. 

Tais experiências visavam trazer para o âmbito profissional dos arquitetos e 

urbanistas uma atuação pela qual fosse possível contribuir no atendimento às demandas 

habitacionais da população de baixa renda – cujas reivindicações nem sempre são ouvidas, 

sequer pelas instâncias responsáveis pela implementação das políticas de provisão 

habitacional – ao mesmo tempo em que buscavam saídas para os impasses operacionais, 

técnicos e financeiros decorrentes da realização das políticas de habitação dominantes.  

Mesmo que ao longo das últimas décadas as questões relacionadas à habitação 

social foram abordadas em programas públicos de alcance nacional - como é o caso do 

Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - o 

atendimento ao déficit habitacional das camadas de mais baixa renda foi insuficiente. Além 

do não atendimento à demanda, nos conjuntos produzidos por esses programas consolidou-

se uma prática de padronização do espaço habitacional, com características de baixa 

qualidade arquitetônica, inadequada inserção urbana e ausência de propostas apropriadas a 

cada caso e região do país (FERREIRA JSW, 2012). 

O não atendimento da população mais pobre pelas políticas públicas atravessa o 

histórico da produção do espaço urbano brasileiro, com altos índices de desigualdade, 

pobreza e exclusão. Pautada numa “urbanização com baixos salários” ou na 

superexploração do trabalho, trouxe como resultado diversas formas de “auto-solução” pelas 

camadas populares. A autoconstrução, reproduzindo precariedades e desprovida de 

infraestrutura, tornou-se a saída para que essa parcela da população garanta o acesso à 

moradia, ocupando os finais de semana, horários de descanso e lazer na construção de sua 

própria casa (MARICATO, 2015). Assim como aponta Francisco de Oliveira (2013), essa é 

uma característica de expansão do capitalismo periférico, onde a moradia, resultante desse 
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processo de autoconstrução, é produzida com sobretrabalho não remunerado. Como 

consequência, a situação contribui na redução dos salários pagos aos trabalhadores e 

aumento da sua exploração. 

Essa realidade, na qual a população mais pobre não tem autonomia financeira para 

adquirir uma moradia adequada - quem diria contratar os serviços de um arquiteto ou de um 

engenheiro para projetar ou executar as obras de construção de sua casa - aliada à 

ausência de políticas públicas que de fato atendam suas necessidades, provocaram uma 

aproximação entre os arquitetos e urbanistas e a população de baixa renda. De forma 

autônoma ou, em outros momentos, em parceria com movimentos sociais organizados e 

profissionais de outras áreas - ou mesmo por dentro de agências governamentais, como já 

nos referimos - arquitetos e urbanistas começaram a abrir campos de atuação, buscando 

formas de inserir a profissão no contexto da habitação popular e da realidade das famílias 

mais pobres, auxiliando-as na conquista da moradia digna.  

Denominadas em alguns momentos como assessoria técnica, e em outros como 

assistência técnica1 - trataremos a disparidade semântica com mais detalhes adiante -, 

essas ações englobam uma gama de formas de atuação que passam pelo auxílio de 

arquitetos e urbanistas à população de baixa renda na construção de novas unidades 

habitacionais, no desenvolvimento de melhorias habitacionais, em projetos de urbanização 

de favelas, e em mutirões autogestionários. Ainda que concretizadas uma série de 

iniciativas por todo o país desde os anos 1960 (PULHEZ, 2007), até o final os anos 2000 

não havia uma normativa nacional que institucionalizasse essas práticas, tornando possível 

uma maior difusão pelo território brasileiro e incentivando sua inclusão em políticas públicas.  

É nessa década que, a partir da mobilização de alguns arquitetos e urbanistas, com 

apoio de suas entidades representativas, começou-se a desenhar a possibilidade de 

ampliação do campo, com a criação de uma normativa federal. Em 2008 foi aprovada a Lei 

n°11.888, assegurando às famílias de baixa renda o serviço gratuito de arquitetura, 

urbanismo e engenharia para construção, reforma e regularização fundiária de suas 

moradias. Conhecida como Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

(Lei de ATHIS), foi considerada pelas entidades de classe envolvidas no processo uma 

grande conquista. Com a implantação da lei, seria possível trazer mudanças na forma de se 

produzir habitação popular, conforme se pode observar na fala de Jeferson Salazar, ex-

presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas:  

 
1 Para denominar essa prática profissional, adotaremos a sigla ATHIS, que tem sido amplamente 
utilizada para designar Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. 



29 
 

Se implantada de fato e integrada a uma verdadeira política habitacional, 
esta lei demarcará um novo momento de um dos direitos fundamentais do 
ser humano: o direito à moradia digna e estará contribuindo de forma 
criativa para a redução do déficit habitacional. (SALAZAR, 2014) 

O estabelecimento de um novo contexto político no país, de novas instâncias e 

investimentos voltados à política urbana desde o início dos anos 2000, acabaram por 

consolidar um cenário possível para aprovação da Lei de ATHIS em 2008. Em 2001, a 

assistência técnica aparece como instrumento jurídico e político do Estatuto da Cidade. Em 

2003, é criado o Ministério das Cidades, que instituiu um amplo processo participativo com 

as Conferências das Cidades – culminando na formulação de uma Política Nacional de 

Habitação e possibilitando a constituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Com a 

aprovação da Lei 11.888 em 2008, além de garantir a possibilidade de acesso aos serviços 

dos arquitetos de forma gratuita, os programas financiados pelo FNHIS passariam a 

englobar o subsídio à assistência técnica2. 

Os anos 2000 também vieram com uma outra marcante conquista no campo dos 

arquitetos: a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). O 

conselho, também fruto da luta e engajamento dos profissionais da área para sua 

concretização, passou a operar no ano de 2012, dando aos arquitetos a possibilidade de 

tomar a frente na regulamentação de sua própria profissão, delimitando campos específicos 

de atuação e abrindo novos canais de diálogo com o Poder Público.  

Ainda que o papel do CAU esteja voltado primordialmente para orientar, disciplinar e 

fiscalizar a profissão, o órgão também se faz presente na busca pela valorização do 

exercício profissional, através de uma série de ações, como na promoção de eventos que 

tratam de questões tocantes às diversas modalidades de atuação profissional, dentre os 

quais tem se destacado o tema da assistência técnica, especialmente após a sanção da Lei 

n° 11.888/2008. O advento de uma lei com esse viés suscitou entre arquitetos e urbanistas 

discussões acerca do exercício profissional e as diversas possibilidades de constituição de 

novas frentes de atuação, assim como de fortalecimento de outras iniciativas que já se 

encontravam em desenvolvimento. 

Assim como o conselho, as demais entidades representativas dos arquitetos e 

urbanistas também vêm participando de instâncias deliberativas, promovendo seminários, 

eventos, grupos de trabalho e publicações. São os sindicatos da categoria, a Federação 

Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), 

organizações que tiveram grande protagonismo tanto na construção do CAU como da Lei 

 
2 De acordo com artigo 7° da Lei 11.888/2008 (BRASIL, 2008a) 
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11.888. No ano de 2016, por influência desse contexto, o CAU aprovou em plenária a 

destinação de 2% de sua receita de arrecadação para projetos com assistência técnica 

(CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL [CAU/BR], 2016).  

Importa salientar que passada uma década da institucionalização da ATHIS, poucas 

são as experiências consolidadas na área. Embora o CAU destine parte de seu orçamento 

para esses serviços, até o momento o número de iniciativas concretizadas é limitado, e não 

se consolidaram políticas públicas que fortaleçam e deem continuidade a essa prática. No 

decorrer do percurso, seguem as discussões e indagações sobre formas de expandir esse 

campo de atuação. Ainda sem introduzir mudanças estruturais na forma de se assessorar 

ou mesmo produzir a moradia popular, o conteúdo desses debates demonstra que, entre 

arquitetos e urbanistas, há profundas divergências quanto ao caráter das atividades e como 

essa prática deve se consolidar. 

Muita discordância ocorre pela falta de definição do que de fato é ATHIS. A lei tem 

um texto breve, sendo composta por apenas oito artigos. Para muitos, são estes que 

definem o que é essa prática, apesar do amplo espectro de experiências que podem ser 

produzidas a partir da normativa, justamente por seu texto não trazer uma definição fechada 

e precisa. Segundo a Lei 11.888/2008,  

O direito à assistência técnica (...) 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. (BRASIL, 
2008a) 

Mais ainda, a normativa estabelece que os serviços devem ser oferecidos de forma 

gratuita a famílias com renda de até três salários mínimos, podendo atender associações de 

moradores ou outros grupos organizados que as representam, como elemento chave da 

garantia do direito à moradia, conforme previsto pela Constituição Federal3. 

Há críticas diversas sobre o texto da lei, considerando que seu aspecto meramente 

técnico não traz avanços para resolução dos problemas habitacionais, posto que há uma 

centralidade no trabalho do arquiteto e urbanista, em detrimento da autonomia da população 

e do trabalho multidisciplinar (DEMARTINI, 2016). Discurso semelhante é reproduzido por 

grupos de arquitetos assessores técnicos, que têm seu trabalho consagrado na cidade e no 

estado de São Paulo. Muitas vezes consideram que a assistência técnica tem um caráter 

puramente técnico e assistencialista (SANTO AMORE, 2016).  

 
3 Vale aqui reproduzir seu Art.6º, consolidado pela redação estabelecida pela Emenda Constitucional 
nº 90, de 2015: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" (BRASIL, 1988). 



31 
 

A ausência de uma definição concreta abre portas para uma multiplicidade de 

iniciativas, o que pode ser benéfico para a consolidação da prática ou não. De um lado, 

apresentam-se arranjos comerciais ou empresariais, que são frequentemente ofertados 

como notáveis iniciativas de assistência técnica, influenciando arquitetos que se interessam 

nessa face da atuação profissional. Em contrapartida, ações de caráter oposto também 

tomam frente no momento, a exemplo do projeto Arquitetura na Periferia, que atua na 

cidade de Belo Horizonte. A iniciativa, que passou a atender de forma gratuita mulheres que 

moram na periferia da capital mineira, busca trazer autonomia e independência para que 

possam tomar frente no projeto e construção de melhorias em suas próprias casas. 

De fato, o sucinto texto da Lei de ATHIS abre portas para diversas interpretações do 

que se deve constituir como assistência técnica. O que observamos é uma situação em que 

a institucionalização da prática se deu antes mesmo de qualquer formulação teórica a 

respeito do que seria a ação, à medida que outras experiências consolidadas na área – 

como a das assessorias técnicas paulistanas - já vinham debatendo essa forma de atuação 

profissional muito antes da criação da lei.  

Como consequência, surgem diversos questionamentos quanto ao caráter da ATHIS. 

Por um lado, temos a presença de engenheiros e arquitetos e urbanistas prestando serviços 

para projeto e acompanhamento de obras para edificação, mas seria apenas isso? Ou essa 

atividade deveria envolver outros profissionais? Como esse atendimento deve ocorrer, de 

forma individual ou coletiva?  Tais perguntas ainda levam a uma série de outras indagações, 

que perpassam a formação dos arquitetos e urbanistas, os modos de atuação profissional e 

o desenho das políticas públicas. Em suma, assessoria e assistência técnica para habitação 

de interesse social ainda são conceitos em construção.  

Considerando as experiências passadas e as que vem sendo realizadas atualmente, 

e a forma como os profissionais de arquitetura e urbanismo enxergam essas práticas, 

pretendemos responder às seguintes questões: o que é assessoria e assistência técnica e 

como surgiram essas atividades e sua institucionalização; como essas noções estão sendo 

mobilizadas na prática; e por fim, como se configura a prática profissional dos arquitetos e 

urbanistas nas experiências de assessoria e a assistência técnica na atualidade. 

Objetivos e objeto 

 

Para assimilar de forma mais ampla essas questões, esta pesquisa tem como 

principal objetivo analisar a prática profissional dos arquitetos e urbanistas, a partir dos 

campos da assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social. Como objeto 
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de estudo, abordaremos as ações consolidadas por instituições e programas habitacionais 

de âmbito nacional, particularmente as iniciativas financiadas pelo Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, pelo Programa Minha Casa Minha Vida Entidades e, por fim, 

o que vem sendo realizado no tempo presente, através de patrocínio do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, pelas experiências de extensão universitária e programas públicos 

em âmbito local. Tal objetivo desdobra-se em outros específicos, assim delimitados: (1) 

explorar os conceitos de assessoria e assistência técnica, sua gênese, trajetória, 

operacionalização e institucionalização; (2) explorar a forma como os programas de 

habitação de interesse social e a institucionalização dessa prática profissional configuram o 

campo de atuação dos arquitetos e urbanistas; (3) analisar os programas de produção 

habitacional de interesse social que englobam as práticas de assessoria e assistência 

técnica na atualidade;  e (4) analisar o ofício do arquiteto e urbanista, os desafios para 

ampliar seu campo de atuação no Brasil, os discursos, questionamentos e posicionamentos 

desses profissionais no que tange às questões da habitação de interesse social. 

Percurso da pesquisa e procedimentos 

O plano de pesquisa apresentado inicialmente, ainda no processo seletivo do 

Programa de Pós Graduação do IAU USP, introduziu a questão da Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social e dos debates entre arquitetos e urbanistas, fomentados após 

a aprovação de Lei n°11.888/2008. Dessa forma, procurávamos colocar, a partir da 

observação das falas de representantes da categoria e dos debates promovidos por 

entidades de arquitetos e urbanistas, uma das principais problemáticas relacionadas à 

assistência técnica – a dificuldade de consolidação da ATHIS como prática profissional até o 

momento atual. Surgiram assim os primeiros questionamentos da pesquisa: Como a lei está 

sendo aplicada no Brasil? O que se consolidou como ATHIS até então? Foram essas 

questões que levaram ao primeiro objetivo, de “caracterizar as experiências de ATHIS 

financiadas pelo governo federal”. Identificou-se um período, de 2007 a 2011, durante o qual 

recursos do orçamento da União foram destinados a programas com ATHIS, sustentados 

por financiamentos oriundos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. 

Tendo em vista o aprofundamento da revisão bibliográfica inicial e do 

desenvolvimento das disciplinas de pós-graduação, verificamos a necessidade de revisar o 

plano de pesquisa, com o objetivo de abranger assuntos mais específicos que permitissem 

correlacionar os tópicos pesquisados de forma apropriada. Anteriormente orientada a 

investigar “as experiências de assistência técnica” como um produto final dentro de um 

processo de produção habitacional consolidada, a pesquisa voltou-se para a questão da 
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“prática profissional do arquiteto”, mais especificamente no que tange à atuação desses 

profissionais junto às famílias de baixa renda para produção habitacional de interesse social, 

englobando não só as práticas de assessoria e assistência técnica já consolidadas, como 

também modalidades de atuação que vem surgindo em virtude das novas conjunturas de 

produção (ou de “não-produção”) habitacional. 

Uma das razões para essa reestruturação deve-se à percepção de que essas 

experiências de atuação profissional vêm sendo promovidas por arquitetos e urbanistas 

desde a década de 1960, como reflexo de conflitos decorrentes do processo de urbanização 

brasileiro. O trabalho de Carlos Nelson e do Grupo QUADRA na favela Brás de Pina no Rio 

de Janeiro (década de 1960) e de Guilherme Coelho e Henrique Reinach em Vila Nova 

Cachoeirinha, em São Paulo (década de 1970), surgem nesse contexto. Do mesmo modo, 

também o ideário da assistência técnica, pensada como um direito acessório no contexto da 

provisão habitacional para os pobres, floresce nos anos 1970 em Porto Alegre, com intenso 

protagonismo do arquiteto Clovis Ilgenfritz. Essas iniciativas acabaram por influenciar outras 

no tempo presente, que se consolidaram através de programas públicos para produção 

habitacional de interesse social. Ademais, a proximidade com outros debates promovidos 

por arquitetos e urbanistas, posteriores à produção do projeto de pesquisa4, foi fundamental 

para reforçar a importância de expor o debate sobre ATHIS a partir da visão dos próprios 

arquitetos. Essa análise enfatizou o entendimento de que a prática de assistência técnica 

ainda está em definição, e que em muitos momentos as noções de assistência e assessoria 

técnica se cruzam, em oposição ou em complementaridade.  

Outras alterações também decorreram da análise do orçamento e de programas do 

FNHIS – um dos principais argumentos do projeto de pesquisa, em seu formato inicial. Ao 

abordar os dados referentes à execução dos projetos sustentados com recursos do Fundo, 

observamos que o montante destinado à assistência técnica era muito limitado, e que cerca 

de 80% dos contratos para ações de assistência técnica foram cancelados. Dado esse 

universo restrito, optamos por ampliar o objeto de estudo, incluindo também as práticas de 

assessoramento técnico dentro do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Tampouco 

podíamos deixar de lado, em um trabalho com essa abordagem, as ações que vêm se 

desenvolvendo no tempo presente – e que cada vez mais são objeto de debate dos 

arquitetos e urbanistas – como as iniciativas patrocinadas pelas instâncias estaduais do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, as experiências de extensão universitária, e 

experiências de políticas públicas locais que ganharam expressividade nacional, como é o 

 
4 Como é o caso do “Seminário de ATHIS”, promovido pelo CAU/SP, ao final de 2017; e o Seminário 
“Assistência técnica em habitação de interesse social: 10 anos de lei, muitos anos de prática”, 
promovido pela Federação Nacional dos Arquitetos, em novembro de 2018. 
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caso do programa que vem sendo desenvolvido pela Companhia Habitacional do Distrito 

Federal (CODHAB/DF). 

Ao longo da pesquisa, por compreender que o campo de atuação em Assessoria e 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social sofre constantes mudanças e ainda 

está em consolidação, utilizamos como procedimento metodológico o estudo de trajetórias e 

discursos em diversas escalas de abordagem. A aproximação com o objeto por esta ótica 

busca compreender o desenvolvimento de fenômenos sociais contemporâneos e 

complexos, cujo controle não está ao alcance da pesquisadora, mas que se insinuam por 

entre os processos práticos, constituintes da realidade social, econômica, política e cultural. 

Dessa estratégia metodológica emana uma grande variedade de evidências e significados – 

fundamentados nas narrativas dos documentos e dos agentes envolvidos – permitindo, a 

partir da observação e análise dos eventos estudados, a formulação fundamentada de uma 

reflexão crítica sobre o objeto da pesquisa. 

Dos diversos procedimentos empregados, além da tradicional revisão bibliográfica de 

trabalhos acadêmicos, também utilizamos materiais publicados pelas entidades de 

arquitetos e urbanistas, como cartilhas e livros, que nos auxiliaram a reconstituir a história 

de construção da Lei de ATHIS. Outro ponto fundamental foi a participação em diversos 

eventos, cursos e seminários promovidos por grupos de assessoria técnica, pelas entidades 

e pelo CAU, nos quais a pesquisadora esteve presente para observar o desenvolvimento 

das discussões entre os arquitetos e coletar dados sobre experiências de assessoria e 

assistência técnica apresentadas nesses espaços.  

Além destes, exploramos documentos históricos, normativas, leis, dados do 

orçamento público e outros documentos relacionados a contratos e números da produção 

habitacional dos programas públicos. As entrevistas semiestruturadas também foram 

essenciais para o nosso processo, pois possibilitaram a coleta de dados históricos e uma 

leitura mais aprofundada sobre a atuação dos arquitetos e urbanistas nos programas 

habitacionais que englobavam ATHIS, sobretudo na compreensão de situações que não 

estavam explícitas nos dados oficiais. 

Organização dos capítulos 

A dissertação está estruturada em 4 capítulos. O primeiro capítulo tem por objetivo 

explorar a gênese e os conceitos de Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social (ATHIS) e analisar os discursos, questionamentos e posicionamentos dos 

profissionais em relação ao tema. Por tratar-se de uma prática ainda em construção, 
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optamos por não trabalhar com uma definição fechada do que se constitui por ATHIS. No 

entanto, para compreender esse conceito e seus desdobramentos, apresentamos o histórico 

de construção da Lei 11.888/2008, iniciando nos anos 1970, quando surgiu em Porto Alegre 

o Programa Assistência Técnica para Moradia Econômica (ATME). Da mesma forma, 

resgatamos a atuação das assessorias técnicas paulistas, que trabalham na área desde os 

anos 1970, e sua interação com os movimentos de luta por moradia. Em seguida, ilustramos 

os debates contemporâneos em torno do tema, demonstrando como as práticas de 

assessoria e assistência técnica cruzam-se no tempo presente, e o que vem sendo 

construindo a partir desse ideário entre arquitetos e urbanistas, especialmente após a 

sanção da Lei 11.888/2008. 

Nos capítulos seguintes, abordamos as experiências de ATHIS, explorando a forma 

como os programas de habitação de interesse social e a institucionalização dessa prática 

profissional configuram o campo de atuação dos arquitetos e urbanistas.  

No segundo capítulo, tratamos das ações de assistência técnica fomentadas pelo 

FNHIS. Realizamos uma análise que considera a construção do FNHIS, as normativas e 

aparatos institucionais relacionados ao fundo, assim como o contexto sócio-político no qual 

se insere dentro das políticas habitacionais brasileiras. O capitulo inicia com o histórico, 

demonstrando sua relação com os movimentos sociais de luta por moradia e as assessorias 

técnicas, assim como com o Movimento de Luta pela Reforma Urbana, e a forma como o 

projeto de criação do fundo relaciona-se com a assistência técnica. A seguir, apresentamos 

a estrutura de funcionamento e os programas financiados pelo fundo, abordando a “Ação 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social”, expondo 

exemplos práticos realizados entre os anos de 2007 a 2011.   

O terceiro capítulo trata do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que abriu 

possibilidade, em âmbito nacional, de produção habitacional com autogestão dos 

movimentos sociais e apoio das assessorias técnicas. Apresentamos o Programa Crédito 

Solidário, que precedeu o PMCMV, e a seguir a construção da modalidade Entidades, que 

foi fruto da demanda e luta dos movimentos sociais. Para tanto, analisamos as normativas e 

processo de contratação do programa, compreendendo o papel das assessorias técnicas, 

da autogestão, e os reflexos no padrão de atuação dos profissionais de arquitetura e 

urbanismo.  

Por fim, o quarto capítulo traz um panorama das experiências mais recentes, 

englobando os programas públicos consolidados em âmbito local, as experiências de 

extensão universitária e de residência profissional, e por fim, as iniciativas protagonizadas e 

patrocinadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 | Assessoria e Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse 

Social: Gênese, Trajetória e Discursos  





1.1. Arquitetos e entidades representativas: do Programa 

ATME à sanção da Lei 11.888/2008 

 

A história de como surgiu a proposta de institucionalizar a assistência técnica no 

âmbito legislativo está diretamente ligada à atuação das entidades representativas dos 

arquitetos e urbanistas e, em especial, à trajetória do Sindicato dos Arquitetos no Estado do 

Rio Grande do Sul (SAERGS). Fundado em 1974, o sindicato surgiu por necessidade de 

atendimento de uma demanda específica, que outras entidades e organizações - como o 

IAB - não eram capazes de atender satisfatoriamente (MELLO, 2014). Foi através do 

sindicato que uma equipe de arquitetos e urbanistas montou uma proposta denominada 

Programa de Assistência Técnica para Moradia Econômica (ATME), apresentada ao 

Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura do Rio Grande do Sul 

(CREA/RS) em 1977, e que posteriormente foi publicado em forma de livro pelo SAERGS. 

Na época, os dirigentes do SAERGS passaram a discutir questões ligadas aos 

problemas habitacionais brasileiros e, motivados por experiências de atuação profissional, 

constataram a necessidade de aproximar a profissão das demandas habitacionais das 

famílias mais pobres, trazendo melhorias às condições de moradia daqueles que não eram 

contemplados pelas políticas públicas. Dessa maneira, fornecendo o serviço gratuito de 

arquitetos e urbanistas, seria possível reduzir a quantidade de habitações autoconstruídas. 

Partindo dessa motivação, constituiu-se uma comissão dentro do SAERGS para debater o 

assunto, sendo este o primeiro passo da construção do Programa ATME (FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS [FNA], 2008). 

Clovis Ilgenfritz, presidente do sindicato na época, foi um dos membros dessa 

comissão. O arquiteto relata como presenciou em sua atuação profissional algumas 

experiências que o deixaram inquieto, especialmente quando se tratava da aprovação de 

determinados projetos na prefeitura. Como agente de fiscalização do CREA/RS, Clovis 

mediou diversas situações relacionadas à regularização de obras, tendo contato direto com 

setores da prefeitura. Nessas instâncias, foi possível observar como os moradores dessas 

habitações irregulares passavam por um processo onde eram explorados pelos próprios 

técnicos da prefeitura. A regularização dessas situações caracterizava-se por um processo 

meramente burocrático, onde exigia-se um projeto assinado por um profissional, mas sem 

qualquer preocupação com a qualidade do serviço, acompanhamento das famílias no 

processo ou até mesmo nas obras. 

Nem era projeto, eles tinham que ter uma planta pra fazer a casa. E o cara 

ficava na mão de uma turma pesada. Aí eles diziam assim: “o senhor não 
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tem problema, faz conosco. A gente tem gente aí que faz pra vocês, fora da 

prefeitura”. E cobravam. Então fazia uma coisa e cobrava, fazia outra coisa, 

e cobravam mais um pouco. E as pessoas eram exploradas sob vários 

aspectos. Não adianta entrar em muito detalhe. E depois na hora do habite-

se não tinha o arquiteto, né? Só tinha o cara que não aparecia, que era um 

desenhista, um cara que tava no esquema deles. (ILGENFRITZ, 2019) 

 

Ao observar essas ocorrências, o arquiteto percebeu a necessidade de aproximar a 

atuação dos arquitetos daquelas pessoas que necessitavam de um projeto, mas não tinham 

condições para arcar com os custos de um profissional. Sendo assim, Clovis estimulou a 

discussão dentro do SAERGS, que passou a ser realizada pela Comissão de Legislação 

Profissional, tendo como participantes os arquitetos Newton Burmeister, Carlos Maximiliano 

Fayet e Claudio Roberto Z.D. Casaccia, além do próprio Ilgenfritz. Ainda foram convidados o 

advogado Manoel André da Rocha e Maria Madalena Borges, estudante de direito na época.  

E nós convidamos um advogado que tinha sido procurador geral do estado, 

mas que tinha sido colega na época estudantil, Manoel André da Rocha. 

Por acaso, neto do André da Rocha, que é o nome do centro acadêmico 

deles, da faculdade da UFRGS. Centro Acadêmico André da Rocha. E o 

Maneca (que é o apelido dele) foi presidente do André da Rocha. Troço 

bonito, né? E o irmão dele, Fernando de Carvalho Rocha, era meu colega 

de turma. Então nós fizemos um acordo com o Maneca, ele veio nos ajudar, 

e a secretária do sindicato era uma estudante de direito. E ela se interessou 

muito, ajudou muito. Inclusive ela aparece aqui como uma das pessoas da 

equipe. E essa equipe fez uma proposta e o CREA na época patrocinou o 

sindicato, e no caso já tava com o apoio do IAB (a maioria dos arquitetos 

era do sindicato e do IAB). A verdade é que nós fizemos esse livro 

[Programa ATME] com o patrocínio do CREA. (ILGENFRITZ, 2019) 

 

Os dirigentes do sindicato também eram ligados ao CREA, o que facilitou o apoio do 

conselho, que passou a patrocinar a construção de um projeto mais elaborado. O tema foi 

debatido em diversas reuniões de caráter nacional: em 1975, na 4ª Reunião de Câmaras de 

Arquitetos dos CREAs, em Vitória, no Espírito Santo; em 1976 na reunião do Conselho 

Superior do IAB; e na 9ª Reunião dos Representantes do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e CREAs, realizada em Brasília, em 1976. No mesmo 

ano, os gaúchos levaram o conteúdo para São Paulo, no IX Congresso Brasileiro de 

Arquitetos. “A tese da Moradia Econômica”, como denominavam a discussão, expunha os 

objetivos e justificativa da proposta. Destacavam o problema habitacional brasileiro, e a 

necessidade de criação de novos instrumentos para solucionar essas questões. 

O que propomos neste documento não pretende dar soluções para todos os 
aspectos da problemática habitacional, mas poderá proporcionar o 
desencadeamento de um processo na busca de soluções, pelo menos 
naquilo que o arquiteto como arquiteto pode oferecer. (REVISTA ESPAÇO 
E ARQUITETURA, 1976) 
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Ainda colocavam outros aspectos que antecederam a proposta, como a discussão 

que vinha se desenvolvendo no CREA, referente a atos normativos que procuravam isentar 

de responsável técnico as construções de pequeno porte. Essa prática era considerada 

pelos arquitetos como uma forma de mascarar o real problema. 

Ao invés de enfrentarem os profissionais o problema da habitação para 

pessoas de baixa renda, na plenitude de sua responsabilidade profissional e 

da capacidade fiscalizatória dos CREAs [...], as isenções de 

responsabilidade técnica permitiam que aquele problema social fosse 

desbordado, e também que os CREAs recuassem de suas atribuições 

específicas. (FNA, 2008) 

A proposta ainda ressaltava que a maioria das construções de pequeno porte eram 

executadas por leigos. Necessitavam da assistência de um profissional habilitado, mas 

dadas as condições financeiras de seus moradores, isso tornava-se inviável. Fato era que 

grande parte dessas moradias não estavam incluídas em nenhum dos programas 

habitacionais vigentes na época, sendo que o BNH dispunha dos recursos necessários. 

Além disso, destacava-se que em outras áreas, como a da saúde e a judiciária, já existia a 

prestação de serviços de forma pública (REVISTA ESPAÇO E ARQUITETURA, 1976). 

 Diante desses fatos, defendia-se inicialmente a implementação de um “Programa de 

Assistência Técnica à Moradia Isolada”, podendo ser viabilizado através da Previdência 

Social, com recursos do BNH, e com entendimento de que, dessa forma, haveria um 

comprometimento dos arquitetos de forma definitiva com os problemas habitacionais 

vivenciados pela população mais pobre (REVISTA ESPAÇO E ARQUITETURA, 1976). 

Queríamos o SUS da arquitetura. Uma família, um arquiteto, uma 
casa.  Quando o arquiteto entra na jogada, ele transforma a habitação em 
moradia. Porque ela já está naquele ambiente. Então ela passa a se igualar 
às conquistas que já tinham sido feitas. Água, luz, esgoto, escola próxima, 
creche, calçamento, tudo que foi conquistado pelas vilas5. (ILGENFRITZ, 
2019). 

Ao longo do desenvolvimento da proposta, além dos representantes do SAERGS, 

participaram da elaboração do programa outros profissionais, através de reuniões abertas, 

que aconteciam semanalmente. Houve apoio do IAB e de sindicatos de outros estados, 

como de São Paulo e do Rio de Janeiro, e realização de eventos para apresentação da 

proposta. Inclusive representantes do BNH, arquitetos que foram designados para tal 

atividade, tiveram participação no processo. Ao final do ano de 1976 apresentou-se a 

proposta ao presidente do CREA, o Geólogo Flávio Koff Coulon. Nela, constava um estudo 

de viabilidade para o que foi denominado como Programa de Assistência Técnica para 

 
5 No Rio Grande do Sul, é comum denominar os assentamentos informais como “vilas”. O que Clovis 
relata nessa fala é que muitos dos assentamentos já haviam conquistado melhorias com a 
implantação de infraestrutura e urbanização, porém as moradias ainda eram muito precárias. 
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Moradia Econômica (ATME). O estudo tinha como objetivo ilustrar princípios básicos para 

implantação do programa, a partir da caracterização dos beneficiários, dos agentes 

promotores e formas de operacionalização (FNA, 2008). 

Fonte: FNA (2008) 

Quanto aos beneficiários, destacava-se no estudo o baixo nível de renda de 

determinadas famílias. Por esse motivo, não conseguiam enquadrar-se em programas 

habitacionais, como os financiados pelo BNH, nos quais exigia-se renda acima de cinco 

salários mínimos. Para estes usuários, a prestação de serviços deveria ser oferecida de 

forma gratuita. Para os demais, com renda entre cinco e dez salários mínimos, o serviço 

poderia ser prestado mediante financiamento da remuneração dos arquitetos. Outro critério 

era que a família beneficiária não poderia ter recebido benefícios por outros programas 

habitacionais, exceto por aqueles em que fosse responsável pela construção da própria 

casa, tais como os programas de financiamento de lotes urbanizados6. Também se 

constatou que para evitar questões ligadas à regularização fundiária, as famílias deveriam 

ter a posse do imóvel para o qual a assistência técnica seria prestada. Dada a existência de 

diversas irregularidades na posse, trazia-se como sugestão o diálogo com programas de 

assistência jurídica. 

 
6 Era o caso do PROFILURB (Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados), lançado em todo o 

Brasil na década de 1970, que financiava lotes entre 80 e 370m² para famílias com renda de até 3 

salários mínimos. 

 

Figura 1 | Capa do livro Programa ATME, publicado pelo SAERGS em 1977-1978 
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O estudo também caracterizou a “moradia econômica”, definindo que não deveria 

haver um limite de área ou tipologia da edificação, posto que esses limites eram 

considerados arbitrários. Para o Programa ATME, mais importante seria a satisfação das 

necessidades dos beneficiários, com soluções construtivas econômicas, destinando a 

edificação tanto à sua moradia, como abrindo possibilidade para que parte dela pudesse ter 

destinação comercial, como forma de geração de renda à própria família.  

Quanto aos agentes promotores, o Programa ATME previa uma parceria entre o 

sindicato dos arquitetos, as prefeituras e as Companhias de Habitação (COHABs). De fato, 

o sindicato tinha grande protagonismo na operacionalização do programa, dado que era o 

responsável pelas atividades de orientação, credenciamento, coordenação e controle das 

atividades profissionais dos arquitetos, além da recomendação de que estas entidades 

criassem e realizassem a gestão de Fundos Regionais vinculados ao programa, que 

tratariam de remunerar os profissionais envolvidos. As prefeituras seriam as responsáveis 

por orientar e habilitar as famílias beneficiárias do programa, assim como as COHABs ou 

órgãos assemelhados, Institutos de Previdência Social e sindicatos profissionais. 

Tratando-se da assistência técnica, ressaltou-se a importância de uma prática 

integral, ou seja, abrangendo do projeto da edificação até a conclusão da obra. Para a 

atuação dos profissionais de arquitetura, seria necessário que estivessem devidamente 

filiados ao seu respectivo sindicato, podendo trabalhar de forma autônoma ou ainda através 

de cooperativas de profissionais voltadas para atender às finalidades do Programa ATME. A 

questão da responsabilidade técnica também foi tratada no livro, visto que seria necessária, 

a médio prazo, uma reformulação do modo como essa responsabilidade estava sendo 

encarada.  

Se se observar que a construção da moradia projetada, pelas próprias 
condições sócio-econômicas e culturais dos beneficiários finais, se poderá 
estender no tempo, ou desobedecer às instruções e especificações técnicas 
indicadas como imprescindíveis, é meridiano que a responsabilidade técnica 
e o período de vinculação do profissional à obra deverão ser observadas 
sob uma ótica mais flexível do que a corrente, sob pena de graves 
injustiças. Em outras palavras, a responsabilidade técnica, dentro do 
Programa ATME, não se poderá medir estrita e literalmente nos termos do 
artigo 1.245 do Código Civil, pois que se trata de prestação de serviços de 
natureza excepcional, a merecer, pois, singularidade de tratamento jurídico, 
no plano da formulação da lei e de sua aplicação ao caso concreto. (FNA, 
2008, p.19) 

Os recursos para o Programa ATME poderiam ser provenientes do BNH, do 

Ministério do Trabalho - para prestação de assistência técnica a trabalhadores 

sindicalizados -, fundos de desenvolvimento social, como o Fundo de Apoio Social (FAS) e o 

PIS-PASEP. Governos estaduais e municipais também deveriam auxiliar, em forma de 
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contrapartidas ou complementação de recursos, podendo utilizar verbas dos Fundos de 

Habitação Popular (FUNDHAPs)7. 

A ideia base do programa constituía-se a partir desses fundamentos expostos. 

Apesar disso, a proposta previa outros desdobramentos, expondo possibilidades onde as 

prefeituras e secretarias estaduais poderiam também contar com um programa de 

assistência técnica, tendo um corpo técnico voltado exclusivamente para prestação desses 

serviços. Considerava-se também o atendimento dos profissionais orientado para situações 

onde eram necessárias melhorias habitacionais, e não somente a construção de novas 

unidades, e assistência técnica para grupos de beneficiários, organizados em cooperativas e 

mutirões. 

Após a apresentação da proposta, Ilgenfritz seguiu buscando apoio e divulgando o 

Programa ATME para os arquitetos e urbanistas, procurando torná-lo realidade. No ano de 

1979, a partir da associação dos cinco sindicatos de arquitetos existentes na época, foi 

fundada a Federação Nacional do Arquitetos e Urbanistas8, que passou a fomentar muitos 

dos debates relacionados à assistência técnica, ampliando esse ideário em âmbito nacional. 

Essa discussão permeou as discussões dos arquitetos durante trinta e 
tantos anos. A maioria das pessoas não tava nem aí. A equipe que 
trabalhou comigo, eles meio que acharam que eu tava insistindo demais. 
Como quem diz: “não adianta, Clovis, isso aí é um sonho”. Não entraram 
nessa. E eu continuei sustentando, porque eu também fui da Federação, e 
do IAB, no Conselho. Aí a gente discutiu em seminários, e os presidentes 
da Federação e dos IABs na época faziam conjuntamente alguns 
seminários. A maioria provocados pela Federação. (ILGENFRITZ, 2019) 

No ano de 1985, o advogado Alceu Collares foi eleito prefeito de Porto Alegre, pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao iniciar sua gestão, anunciou que realizaria um 

processo de regularização das habitações da cidade. Apesar de terem sido adversários nas 

eleições – Clovis concorreu a vice-prefeito, ao lado de Raul Pont, pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) – tinham boas relações, o que permitiu uma parceria entre a prefeitura e 

o SAERGS. Buscando evitar que se repetisse a mesma situação das obras irregulares que 

já havia presenciado no CREA, Ilgenfritz apresentou uma proposta ao prefeito, na qual a 

gestão pública determinaria a obrigatoriedade da presença de profissionais habilitados para 

 
7 Os FUNDHAPs eram fundos ligados ao BNH e voltados a atender aos objetivos do Plano Nacional 
de Habitação Popular (PLANHAP). Ver Resolução do Conselho de Administração do BNH Nº 1/73. 

8 A Federação Nacional do Arquitetos e Urbanistas é uma entidade sindical de grau superior, que 
congrega atualmente 17 sindicatos estaduais que representam a categoria dos arquitetos e 
urbanistas. Para sua fundação era necessária a existência de pelo menos cinco sindicatos, que na 
época, eram o SAERGS, o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP), o Sindicato dos 
Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro (SARJ), o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas 
no Estado do Pernambuco (SAEPE) e o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado da Bahia 
(SINARQ/BA). 
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realização dos processos de regularização. Sendo assim, o sindicato, com auxílio do IAB, 

cadastrou mais de 70 arquitetos interessados em participar, que em poucos meses 

atenderam cerca de 700 regularizações. Ainda que a vontade dos precursores do Programa 

ATME fosse tornar a assistência técnica uma política de Estado, esta foi a única experiência 

inspirada nos princípios do programa, e que foi considerada pelo arquiteto como muito bem-

sucedida (ILGENFRITZ, 2019). 

Ao longo dos anos 1980, o SAERGS buscou ampliar a base de apoio ao Programa 

ATME, inserindo a discussão no movimento sindical. A proposta de assistência técnica foi 

apresentada na 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (CONCLAT), realizada 

em Praia Grande – SP, no ano de 1981. A conferência, que congregou um amplo número de 

participantes, teve grande importância para o movimento sindical brasileiro, pois foi onde se 

iniciou o processo de criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), instituída no ano 

de 1983. Para os representantes do SAERGS presentes nessa reunião, temas que eram 

concernentes aos arquitetos também eram de interesse do restante da população, – como 

questões relacionadas à cidade e à habitação, e a forma que os trabalhadores tinham 

acesso ao BNH – além das lutas sindicais habituais, relacionadas à estabilidade no emprego 

e salário mínimo. Acreditavam, portanto, que esse diálogo faria com que os arquitetos 

fossem obrigados a mudar seu discurso de elite (MELLO, 2014). 

No momento da CONCLAT, o SAERGS apresentou um documento no qual 

ressaltava-se o compromisso da categoria dos arquitetos com os demais trabalhadores. 

Sentimo-nos, neste momento, no dever de prestar a todos o esclarecimento 
sobre a função social do arquiteto, e principalmente, sobre o direito que a 
população tem de contar com este profissional. Na realidade, o arquiteto 
deveria ser o responsável pela organização e execução de todo e qualquer 
espaço físico, ou seja, participar de projeto e da construção da casa, da 
escola, da fábrica, da praça, das ruas, enfim, da cidade, pois o profissional 
arquiteto é aquele que interpreta as necessidades e aspirações do futuro 
usuário, selecionando e escolhendo os meios de edificação, concebendo os 
espaços a serem ocupados e coordenando os trabalhos de execução de 
obra. (MELLO, 2014, p.173-174) 

O documento ainda ressaltava como o exercício profissional dos arquitetos era 

reflexo e estava condicionado à uma série de políticas que privilegiavam somente as 

minorias, e que o Programa ATME se tratava de um esforço conjunto da categoria “na busca 

de instrumentos que lhes possibilitem trabalhar junto a uma ampla camada da população 

brasileira” (MELLO, 2014, p.175). 

Além do envolvimento com o sindicalismo, Clovis Ilgenfritz manteve seu 

engajamento na política. Em 1988, foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, no 

município de Porto Alegre, exercendo o cargo por três mandatos. Foi quando propôs 
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transformar o Programa ATME em lei. Em 1999, foi aprovada a Lei Complementar n° 428, 

que se tornou a primeira lei municipal a regulamentar a assistência técnica no país (CUNHA 

et al., 2007). No entanto, a lei ficou apenas no papel, não resultando em concretizações 

práticas.  

Com a abertura democrática (1985), foi possível uma rearticulação do Movimento de 

Luta pela Reforma Urbana, que congregou uma série de atores, como ONGs, movimentos 

sociais e profissionais de diversas áreas, assim como arquitetos e urbanistas e suas 

entidades representativas. Essa articulação resultou na inclusão do capítulo que trata da 

Política Urbana na Constituição Federal de 1988 (BONDUKI, 2018). Segundo Cunha et al. 

(2007), existiram esforços na época para incorporar a assistência técnica à Constituição, 

mas isso não ocorreu. Este fato demonstra como a luta para instituir essa atuação 

profissional vinha tomando maiores proporções, inclusive em âmbito nacional. 

É no Estatuto da Cidade que a assistência técnica aparece pela primeira vez numa 

normativa federal. Aprovada em 2001, a Lei n° 10.257 foi uma das conquistas institucionais 

do Movimento de Luta pela Reforma Urbana. O Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição, e traz a assistência técnica como um instrumento jurídico e 

político, prevendo sua implementação de forma gratuita para grupos menos favorecidos 

(BRASIL, 2001).  

No mesmo ano, Clovis Ilgenfritz foi convocado para substituir o Deputado Federal 

Ary Vanazzi (PT/RS), assumindo o cargo na Câmara no período de 2001 a 2002. Foi então 

que se abriu a possibilidade de transformar o Programa ATME em lei federal.  

Quando eu tava no congresso eu resolvi fazer, várias pessoas me ajudaram 
muito, nós compusemos a lei. A proposta original que eu registrei foi feita 
sempre com a participação efetiva das entidades. [...] a Federação, os 
sindicatos e o IAB foram os principais. Mas apareceu gente ajudando, de 
associações comunitárias, gente da própria CUT, sindicatos, achavam isso 
um troço bom. Eu escrevi esse projeto, e em 2002, eu não concorri pra 
deputado. [...] e a tendência era colocar ele na gaveta ou algum deputado 
de qualquer partido ir lá, pegar e fazer pra ele. E aí deu o acaso e a sorte de 
ser eleito pela Bahia um cara fantástico que chama Zezéu Ribeiro. É claro 
que no primeiro momento já conversamos, e ele já assumiu esse projeto. E 
ele brigou durante vários anos, tanto que ele só foi aprovado em 2008. 
(ILGENFRITZ, 2019) 

O arquiteto e urbanista José Eduardo Vieira Ribeiro, popularmente conhecido como 

Zezéu Ribeiro, foi eleito deputado federal (PT/BA) em 2002, exercendo o cargo por três 

mandatos consecutivos. Ribeiro também era próximo das entidades de arquitetos e 

urbanistas, tendo atuado como presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no 

Estado da Bahia (SINARQ/BA) e do IAB/BA, além de ser considerado um grande defensor 
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da Reforma Urbana. Imediatamente o arquiteto abraçou a luta para tornar a assistência 

técnica lei nacional, dando continuidade ao trabalho iniciado por Ilgenfritz. 

Antes de Zezéu levar o projeto de lei novamente à câmara, a iniciativa foi 

amplamente divulgada, e na sequência, instaurou-se um processo participativo para 

construção do texto da lei. No V Fórum Social Mundial, realizado em janeiro de 2005 na 

cidade de Porto Alegre, foi promovido o III Encontro Mundial dos Arquitetos Solidários, e a 

Oficina sobre Universalização da Assistência Técnica. Em maio do mesmo ano, a 

Universidade de Salvador realizou o Encontro Latino-americano de Escritórios Públicos de 

Arquitetura. Foi por influência desses eventos que se desenhou a realização um seminário 

nacional, precedido de seminários regionais, para se discutir amplamente o projeto da lei de 

assistência técnica.  

O 1º Seminário Assistência Técnica Um Direito de Todos: Construindo uma Política 

Nacional, aconteceu em Campo Grande - MS, de 3 a 5 de outubro de 2005. O evento foi 

organizado por uma parceria entre FNA, CONFEA, CREA/MS, Ministério das Cidades e 

Caixa Econômica Federal. Além de arquitetos e urbanistas e suas entidades 

representativas, participaram do seminário representantes de movimentos sociais, gestores 

públicos e estudantes. O projeto de lei foi debatido no evento, a partir da contribuição dos 

participantes nos seminários regionais realizados em 15 estados brasileiros, que 

antecederam o seminário nacional. Além dessas contribuições, foi realizada uma chamada 

pública pelo Ministério das Cidades, que selecionou 12 experiências de assistência técnica 

para apresentação oral.  

Dentre os temas abordados, foram discutidas questões relacionadas à 

interdisciplinaridade, modelos institucionais, financiamento e participação popular na 

prestação de serviços de assistência técnica. Com a realização dessas discussões, o 

projeto de lei sofreu algumas alterações, a começar pela substituição do termo “moradia 

econômica”, por “habitação de interesse social”9. A questão da multidisciplinaridade também 

foi ressaltada por diversos participantes, que propuseram a inclusão do trabalho de outros 

profissionais nos serviços. No entanto, a sugestão não foi acatada, pois considerou-se que a 

lei pretendia regulamentar as atividades de arquitetos e engenheiros, o que não excluía, no 

momento do desenho de políticas públicas, a possibilidade de incluir a atuação de outros 

profissionais (CUNHA et al., 2007). A questão fica clara na fala de Zezéu Ribeiro: 

 
9 A sugestão veio dos arquitetos paulistas, que haviam aprovado uma lei no município de São Paulo, 
institucionalizando a assessoria técnica e utilizando o termo habitação de interesse social. Fruto de 
projeto de lei proposto pelo vereador Nabil Bonduki, a lei 13.433/2002 dispõe sobre o serviço de 
assessoria técnica para habitação de interesse social. 
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Nós entendemos que já existiam leis garantindo a assistência social, 
defensoria pública, o Ministério Público para defensoria jurídica, mas para o 
direito à assistência técnica não tinha, então deveria ter uma lei específica. 
Essa foi uma questão construída e debatida com o próprio Ministério das 
Cidades. A necessidade da lei ser em relação à assistência técnica, ao 
projeto, à construção, reforma e ampliação. (RIBEIRO, 2007, p.140) 

Outros temas também foram levantados pelos participantes: a questão do ensino e a 

necessidade de aproximar os estudantes de arquitetura e urbanismo da atuação profissional 

desde a graduação, ressaltando a importância dos escritórios modelos nas universidades; a 

aproximação com movimentos sociais, através de projetos participativos e processos 

autogeridos; a função social e valorização da profissão dos arquitetos e engenheiros pela 

sociedade. Ainda que houvessem algumas divergências entre os participantes, era unânime 

a necessidade de financiamento público para consolidação dos serviços, e a necessidade 

de fortalecer as práticas de assistência técnica, tornando-a uma política de Estado e não 

apenas de governo, assim como a equipe do programa ATME já preconizava nos anos 1970 

(CUNHA et al., 2007). 

A partir do seminário montou-se uma comissão para realizar a redação final do texto 

do projeto de lei, composta pelos arquitetos Demetre Anastassakis, presidente do IAB 

nacional, Ângelo Arruda, presidente da FNA, e o deputado federal Zezéu Ribeiro. O PL n° 

6.981 foi apresentado na Câmara em 2006. Quando avaliado pela Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, ressaltou-se a relevância do tema e o caráter participativo da 

proposta como um grande diferencial.  

Ressalte-se que essa proposição vem à nossa análise na forma de um texto 
trabalhado exaustivamente pelos principais agentes que atuarão na sua 
implementação: os profissionais dos campos da arquitetura, do urbanismo e 
da engenharia. Antes de apresentar o texto ora em análise, o ilustre Autor 
do projeto coordenou um processo de debate amplo por todo o País, que 
contou com a participação das principais entidades representativas dos 
profissionais que militam nessas áreas. (RAUPP, 2006) 

Para Zezéu Ribeiro, o processo participativo enriqueceu a discussão, por trazer a 

associação entre o direito à assistência técnica e o direito à moradia. Segundo o arquiteto, a 

assistência técnica era nos anos 1970 uma luta somente da categoria dos arquitetos e 

urbanistas, que com o passar dos anos passou a ser também uma bandeira da sociedade, 

dos movimentos sociais e de outros profissionais. Isso aconteceu através de uma série de 

processos, que se iniciaram com as reivindicações populares da Constituinte e a luta pela 

Reforma Urbana. Posteriormente, essa construção complementou-se com as vivências do 

governo Luíza Erundina, a partir da produção de moradia com os mutirões autogeridos e as 

assessorias técnicas em São Paulo, fato que levou os movimentos sociais à reivindicação 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, instituído no ano de 2005. 
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O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social foi uma conquista do 
Governo Lula. Veio o Fundo e o direito à arquitetura, que conceitua o 
projeto, feito não mais no carimbo, aquele padrão de projeto carimbado, 
sem qualidade. Aí são desenvolvidos diversos projetos, pesquisas. Tem até 
concursos. Entram escritórios públicos e modelo. Diversas experiências 
nesse sentido e o movimento social incorpora a assistência técnica como 
uma reivindicação da sua pauta. Quando retomo a discussão iniciada e 
levada por Clóvis ao Congresso, a gente tem uma base social já muito mais 
ampla. O projeto deixa de ser da categoria profissional e passa a ser um 
projeto da sociedade, incorporando outras profissões e o movimento social, 
a luta pela moradia como sua reivindicação. (RIBEIRO, 2007, p.139) 

Após dois anos do projeto em tramitação, a Lei 11.888 foi sancionada, no dia 24 de 

dezembro de 2008, tendo este fato sido altamente comemorado pelos arquitetos e 

urbanistas. Ilgenfritz relata quando recebeu um telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, na véspera de natal, trazendo a novidade. O presidente, de forma bem-humorada, 

disse à Clovis que os arquitetos haviam recebido então o seu presente de natal 

(ILGENFRITZ, 2019).  

Além de instituir a assistência técnica para habitação de interesse social, a Lei 

11.888 também alterou a Lei Federal 11.124/2005, que criou o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS). Sendo assim, adicionou-se ao Artigo 11° da Lei 11.124 o seguinte parágrafo: 

§ 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. (BRASIL, 2008a) 

O vínculo da assistência técnica com o FNHIS foi considerado um passo importante, 

dado que este era ligado ao Ministério das Cidades. Zezéu Ribeiro mostrava-se otimista, 

relatando a possibilidade de incorporação da assistência técnica pelos programas do 

Ministério das Cidades, envolvendo além do trabalho dos arquitetos, a assistência social e a 

assistência jurídica, tudo isso dentro do recém-criado Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (RIBEIRO, 2007). O momento era oportuno e gerava um clima de otimismo 

por parte da categoria, que presenciava um período de grande investimento em políticas 

urbanas e criação de diversas instâncias participativas, congregando sociedade, 

profissionais, movimentos sociais e outras organizações na gestão pública das políticas e 

recursos.  

No Ministério das Cidades, o desenho da Política Nacional de Habitação e a 

consolidação de instâncias participativas, como o Conselho das Cidades, tornavam o 

cenário favorável para construção de iniciativas baseadas na assistência técnica. De fato, 

houve uma ação no âmbito do FNHIS, em que municípios, estados e entidades sem fins 
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lucrativos puderam acessar recursos do fundo para ações de ATHIS. No entanto, o número 

de ações consolidadas foi pouco representativo para que a prática se difundisse 

nacionalmente. Retrataremos essas experiências com mais detalhes no próximo capítulo. 

Ilgenfritz relata que teve contato com a equipe do ministério, ao participar de reuniões do 

conselho gestor do FNHIS. Segundo o arquiteto, havia na época uma certa resistência por 

parte da Secretária de Habitação, Inês Magalhães, quanto à criação de um programa com 

assistência técnica, por acreditar que o interesse dos arquitetos na prática era apenas 

corporativo. 

Outros fatores podem ter contribuído para a ausência de programas de ATHIS é que, 

mesmo com a constituição de todos os instrumentos legais que poderiam auxiliar na 

consolidação da prática da assistência técnica, houve o lançamento do PMCMV, no ano 

seguinte ao da sanção da Lei 11.888/2008. Dessa forma, os recursos e esforços destinados 

à habitação voltaram-se a esse programa, que se consolidou como um modelo único de 

produção de novas unidades habitacionais, caracterizado pela reprodução de projetos, sem 

levar em conta as singularidades locais e necessidades específicas dos usuários. A 

centralidade dos recursos no PMCMV acabou impedindo a implementação de plataformas 

alternativas baseadas na Lei de Assistência Técnica (STROHER, 2014). A exceção à regra 

conformou-se na modalidade Entidades do PMCMV, na qual famílias organizadas em 

entidades privadas sem fins lucrativos puderam ter acesso aos recursos para provisão 

habitacional, contando com auxílio de equipes de assessoria técnica. Ainda assim, os 

investimentos voltados para essa modalidade foram pouco representativos se comparados 

ao total investidos no programa. Veremos mais detalhes dessas experiências no terceiro 

capítulo. 

Ainda que poucas sejam as práticas concretizadas após a sanção da lei, arquitetos e 

urbanistas seguem buscado alternativas para implementação da assistência técnica, muitas 

vezes de forma pontual e por iniciativas autônomas. As entidades representativas mantêm-

se ativamente envolvidas na divulgação do tema, na promoção de debates, eventos, 

publicações e grupos de trabalho, nos quais busca-se a concretização da assistência 

técnica na prática. 

1.2. A prática das assessorias técnicas  

 

O ideário da assistência técnica nasceu dentro das entidades representativas dos 

arquitetos e urbanistas, contando com a participação efetiva de diversos profissionais que 

buscavam uma atuação profissional voltada para as classes mais baixas, culminando na Lei 

11.888/2008. No entanto, essa não foi a única discussão que tomou parte no universo dos 
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arquitetos e urbanistas em décadas passadas. Outros grupos e iniciativas, em regiões 

diversas do país, também passaram a refletir sobre o modo como a profissão encarava a 

problemática urbana e as carências habitacionais, propondo novas formas de atuação 

profissional e influenciando o desenho de políticas públicas. 

Pulhez (2007) traz uma perspectiva histórica da evolução dos discursos e práticas de 

arquitetos e urbanistas no campo da habitação de interesse social, em especial retratando a 

aproximação desses profissionais dos problemas habitacionais enfrentados pela população 

moradora de favelas e como a atuação nessa área trouxe aos arquitetos questionamentos 

sobre seu próprio ofício. 

[...] embora locais e pontuais, os momentos de reconhecimento dos 
processos de exclusão, de domesticação, discriminação e violência contra a 
população moradora de favela têm permitido a esses profissionais participar 
de lampejos de resistência em nada desprezíveis; questionar assimetrias de 
poder, incorporar novos elementos a determinadas ações disciplinares e 
pedagógicas, reorientar visões estéticas e padrões de conduta constituem, 
por exemplo, uma soma de experiências de mobilização profissional que 
não apenas se ergue em prol da legitimidade da existência do espaço da 
favela nas cidades, mas também a favor da ampliação das próprias 
fronteiras do ofício, permitindo novos diálogos possíveis, linguagens 
abertas, interlocuções necessárias. (PULHEZ, 2007, p.3) 

 
A autora retrata algumas experiências incipientes nos anos 1960, que trouxeram 

mudanças importantes na ótica e conduta dos arquitetos, revisitando o próprio caráter da 

profissão. Nessa época, ainda que arquitetos e urbanistas debatessem os rumos das 

cidades brasileiras, formulando propostas para políticas de planejamento urbano e 

habitação10, a aproximação desses profissionais com a problemática das precariedades 

habitacionais dava-se em boa parte através do voluntarismo católico (PULHEZ, 2007). No 

mesmo período, outras experiências pontuais tornaram-se referência, como o caso da 

urbanização da favela de Brás de Pina, no Rio de Janeiro, com Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos e o grupo Quadra, na urbanização da favela carioca Brás de Pina (SANTOS, 1981); 

de Eduardo Teixeira de Carvalho e do grupo de arquitetos da AMESA que atuaram no 

esforço de urbanização da favela de Alagados, em Salvador, na Bahia, no início dos anos 

1970 (CARVALHO, 2002); ou de Acácio Gil Borsoi, na construção do núcleo habitacional do 

Cajueiro Seco, no Recife da década de 1960 (SOUZA, 2010). 

Um pouco mais tarde, ao final dos anos 1970, a experiência na Vila Nova 

Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, inspirou ações futuras no território paulistano. 

 
10 É o caso das discussões propostas pelo Seminário de Habitação e Reforma Urbana, realizado em 
1963 pelo IAB. No evento, discutiu-se a situação habitacional do país e medidas para o 
estabelecimento de uma política de planejamento urbano e de habitação. Boa parte das propostas 
produzidas pelo seminário foram descartadas durante o regime militar (1964-86), sendo retomadas 
pelo Movimento Nacional da Reforma Urbana no processo da constituinte (1987-88) (BONDUKI, 
2018). 
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Por iniciativa do jovem engenheiro Guilherme Coelho, junto à organização dos moradores 

do bairro, iniciou-se um processo de produção de moradia com os ideais de autogestão e 

ajuda mútua – inspirado nas cooperativas uruguaias. A experiência, segundo Baravelli 

(2006), desencadeou uma forma de parceria entre os movimentos sociais e técnicos ligados 

à área de arquitetura e urbanismo, que paulatinamente estruturaram a atuação das 

assessorias técnicas em São Paulo. Outros grupos e iniciativas surgiram com objetivos 

semelhantes em momentos diversos ao longo da década de 1980. Lopes (2011) cita o 

Movimento de Moradia da Zona Sul, que promoveu em agosto de 1984, o 1º Encontro de 

Movimentos de Moradia – por Cooperativismo, Ajuda Mútua e Autogestão; o caso da Vila 

Comunitária, em São Bernardo do Campo; e o Laboratório de Habitação da Faculdade de 

Belas Artes de São Paulo, como uma espécie de fundantes no processo de aproximação 

entre esses grupos. O fortalecimento dessas organizações de luta por moradia, com o apoio 

dos assessores técnicos, foi gradualmente difundindo e fortalecendo um ideário de 

autogestão, numa construção em que os moradores se colocavam como protagonistas do 

processo de discussão da casa e do bairro, assumindo papéis que antes eram exclusivos do 

Estado.  

Os dois encontros dos movimentos de moradia foram fundamentais para fortalecer e 

reunir essas ideias. Além desses, de forma independente, o Sindicato dos Arquitetos no 

Estado de São Paulo promoveu em 1987 dois eventos voltados para as assessorias 

técnicas, que agregaram profissionais interessados no tema e fomentaram a criação dos 

primeiros grupos que não eram ligados às universidades ou entidades de classe (SANTO 

AMORE, 2004). 

Ao final dos anos 1980, a falta de continuidade nas políticas habitacionais, com a 

extinção do BNH em 1986, somada a uma grave crise econômica no país, trouxe um 

aumento do déficit habitacional, das favelas, cortiços e ocupações irregulares. Foi no âmbito 

local, através das prefeituras, que começaram a surgir soluções alternativas para tratar 

dessas questões. É o que ocorreu em São Paulo, com o FUNAPS Comunitário 

(FUNACOM), programa que se desenvolveu no governo de Luiza Erundina (1989-1992). Foi 

um momento em que vários dos técnicos envolvidos com as experiências relatadas 

anteriormente assumiram cargos na prefeitura, viabilizando o desenho de uma política 

habitacional que incorporava o atendimento das assessorias técnicas aos movimentos 

sociais organizados. 

No interior deste processo alguns atores se constituem como elementos de 
articulação, por um lado, e de politização, por outro, nos movimentos por 
moradia e em seus fóruns. Trata-se do processo de formação das 
assessorias aos movimentos que acabam por ocupar um lugar central não 
apenas na produção de habitação social por mutirões autogeridos, mas 
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também como eixo de um conjunto de transformações desta forma de 
produção de habitações em política ao mesmo tempo oficial e alternativa, 
especialmente durante o governo municipal de Luíza Erundina. (RIZEK et 
al, 2003, p.35) 

 
O programa baseava-se no “tripé da autogestão”, onde as três partes envolvidas 

coexistiam de forma igualitária. O tripé era composto pelo Poder Público, que além da 

estruturação das diretrizes do programa, fornecia recursos, estrutura administrativa e uma 

estratégia fundiária11; e na sua base, as Assessorias Técnicas e os Movimentos Populares, 

que trabalhavam lado a lado na viabilização dos projetos e obras. 

No FUNACOM, os movimentos sociais passaram a ter maior protagonismo. 

Representados por associações que envolviam os futuros moradores, eram responsáveis 

por gerenciar os projetos e obras, tendo autonomia para organizar a demanda das famílias 

participantes e contratar as assessorias técnicas que os auxiliavam continuamente. As obras 

eram realizadas por mutirões, e todo o processo baseava-se nos preceitos da autogestão e 

da ajuda mútua. 

Por conta de exigências do programa, as assessorias deveriam constituir-se como 

Organizações não Governamentais (ONGs), desenho que acabou perdurando até os dias 

atuais, salvo algumas exceções. Em geral, são equipes interdisciplinares, mas com uma 

predominância de arquitetos e urbanistas em seu quadro, que têm como objetivo trabalhar 

para melhoria das condições de vida da população de baixa renda, apoiando as lutas dos 

movimentos pelo direito à moradia digna, e acesso aos serviços essenciais das cidades 

(SANTO AMORE, 2004). São profissionais que trabalham prestando auxílio técnico e 

apoiando a resistência dos movimentos, buscando atuar de forma diferenciada do mercado 

e do Estado. 

Profissionais que ligaram a militância política à militância profissional, que 
não desejavam servir ao mercado privado – majoritariamente restrito à alta 
renda – e encontraram nessa prática um importante campo de atuação que 
reconhece a participação dos futuros moradores no desenvolvimento do 
trabalho. (MARTINS, 2019, p.19) 

Segundo Ronconi (1995), a parceria entre os movimentos sociais e as assessorias 

técnicas no FUNACOM gerou um método de trabalho baseado em um processo contínuo e 

abrangente, que ia do projeto à obra das edificações e, em alguns casos, passava por 

discussões sobre manutenção dos edifícios na fase pós-ocupação. A participação dos 

moradores era frequente em todas as etapas do trabalho. Dessa forma valorizava-se o 

 
11 Durante o programa, o governo municipal realizou uma série de desapropriações via DIS (Decreto 
de Interesse Social), o que permitiu a constituição de um banco de terras e possibilitou a viabilização 
dos empreendimentos. Isso foi possível pois o FUNAPS abrangia outros programas habitacionais, 
como o Programa de Provisão de Terras. 
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indivíduo ao mesmo tempo que se qualificava o resultado coletivo alcançado. Essa prática 

resultava em uma resposta técnica, humanizada e construtiva de vários aspectos daquilo 

que podemos chamar de cidadania - uma noção abstrata que cada vez mais nos foge do 

horizonte. 

Mesmo com as orientações técnicas, o trabalho também evoluiu com a prática 

adquirida pelos mutirantes. Muitas vezes, durante a obra, eram adotadas soluções 

descobertas pelos trabalhadores durante a execução das tarefas. Ao mesmo tempo, vigia 

uma visão razoavelmente clara das responsabilidades técnicas assumidas pelas 

assessorias. Desde os estágios iniciais, até questões mais complexas abrangendo a 

realidade urbana, esse respeito foi conquistado e duramente trabalhado pelos técnicos no 

processo de estabelecer limites orientadores para a relação entre técnicos e população 

(RONCONI, 1995). Por outro lado, essa relação trazia situações inusitadas no canteiro, 

estimulando os técnicos a rever sua postura profissional e instituir novas práticas de 

condução dos trabalhos. Era o caso, por exemplo, quando uma determinada disposição 

técnica pensada em projeto não se adequava à realidade, exigindo o diálogo pronto, intenso 

e por vezes tenso, resultando, diversas vezes, em procedimentos realmente inovadores, até 

mesmo em termos das práticas tradicionais em construção civil. 

As assessorias e os movimentos de luta por moradia lograram a construção de 

soluções habitacionais diferenciadas, na contramão daquilo que vinha se produzindo no 

contexto do BNH. No campo da tecnologia construtiva dessa produção, frequentemente 

foram criadas alternativas para melhora dos processos produtivos, buscando minimizar os 

esforços dos mutirantes, baseando-se na constante avaliação e observação das práticas do 

canteiro. É reconhecido por diversos autores que essa produção atingiu um nível de 

qualidade arquitetônica muito superior ao que vinha sendo produzido em termos de políticas 

públicas (RONCONI, 1995; BARAVELLI, 2006; FERREIRA JSW, 2012). 

É bastante reconhecido o papel das assessorias12 na concepção dessas novas 

formas de produzir habitação popular. Para Bonduki (1992), sem o conhecimento técnico 

não teria sido possível a criação de programas alternativos, de novas formas de controle da 

ação do Poder Público e de gestão do processo pelos movimentos. Rizek et al (2003) citam 

que, sem as assessorias, os mutirões poderiam ter se reduzido a práticas espontâneas de 

construção de moradias precárias. 

 
12 Houve uma exposição das experiências do FUNACOM após o fim do programa, cujo material foi 
publicado em livro. Ver ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de; BONDUKI, Nabil Georges; 
ROSSETTO, Rossella.(org.) Arquitetura & habitação social em São Paulo, 1989-1992. São Paulo: 
USP-EESC, 1993. 
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No âmbito da formação das experiências e, posteriormente, das de mutirão, 
é preciso ressaltar a construção de um repertório que se encontra na origem 
de um dos atores sem os quais os mutirões estariam confinados às práticas 
espontâneas de ajuda mútua na construção de habitações precárias e 
periféricas. Este repertório e as dimensões emancipatórias a ele associadas 
estão, assim, na origem da constituição das assessorias técnicas aos 
movimentos por habitação. (RIZEK et al, 2003, p.32) 

Por outro lado, importa ressaltar a relevância dos movimentos de luta por moradia 

nesse processo. Com o renascimento da sociedade civil e dos movimentos sociais entre os 

anos 1970 e 1990, o momento proporcionava a esses atores grande potencial de criação de 

novas formas de gestão do coletivo e modos de vida no contexto do capitalismo (BONDUKI, 

1992). Foi a aproximação qualificada entre os dois grupos que contribuiu para consolidar 

essa prática diferenciada e influenciar novas formas de discurso sobre o ofício do arquiteto e 

urbanista, potencializando reivindicações e conquistas dos movimentos de moradia13. 

Ainda que essa prática profissional não tenha surgido com o FUNACOM, como 

vimos, o programa acabou por impulsionar a criação de novos grupos de assessores, 

difundindo essa forma de atuação. O fim da gestão de Luíza Erundina na prefeitura também 

resultou no término do programa, e com isso muitas das assessorias fecharam as portas, 

por ausência de recursos para manter seu funcionamento. No entanto, diversos grupos 

seguiram atuando até os dias de hoje, a partir de outros programas, como os mutirões do 

Governo do Estado de São Paulo, ocorridos na década de 1990, o Programa Crédito 

Solidário e a modalidade Entidades do Programa Minha Casa Minha Vida, ambos vigentes 

nos anos 2000. 

As habitações e o espaço urbano produzido no âmbito desses programas têm 

qualidade superior à produção do mercado, mesmo que sua presença seja residual. Por 

esses motivos, essas experiências tornaram-se importantes referências para arquitetos e 

urbanistas, devendo ser exploradas na proposição de novas práticas (MARTINS, 2019). 

O trabalho das assessorias, que busca uma outra forma de atuação profissional, é 

movido no sentido de ocupar o espaço entre o mercado e o Estado – o primeiro excludente, 

e o segundo incapaz de ofertar os serviços essenciais (SANTO AMORE, 2004).  

De fato, o trabalho de assessoria está num campo daqueles que são 
privados de direitos, particularmente do direito de morar “dignamente” na 
cidade (com toda a ambigüidade do termo “digno”, que dá margem, 
inclusive, para propostas de caráter higienista). Seria, então, um “mercado” 
alimentado por recursos públicos e formado por aqueles que estão “fora do 
mercado”; mas enquanto atividade profissional (que se pretende ressaltar 
aqui) continua sendo um mercado. (SANTO AMORE, 2004, p.67) 

 
13 A autogestão tornou-se mote dos movimentos de luta por moradia paulistanos, resultando em 
conquistas posteriores. A criação do FNHIS é uma delas, como veremos mais adiante. 
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Mesmo ocupando o espaço “fora do mercado”, essa atuação depende da existência 

das políticas públicas e, por esse motivo, encontra-se com frequência diante de uma série 

de contradições. Por necessitar das políticas públicas para desenvolver seu trabalho, os 

assessores ficam condicionados ao desenho e possibilidades dadas pelos programas, nos 

quais seu papel é continuamente relegado a mero prestador de serviços, reduzindo a 

perspectiva do ideário da autogestão. 

Ou seja, condições gerais fazem com que esse trabalho praticamente 
desapareça, e com ele as possibilidades concretas de “participação” dos 
futuros moradores nas decisões sobre projeto e qualidade da obra, 
construídas em torno do “tripé da autogestão”. (CAMARGO, 2016, p.86) 

Ao mesmo tempo, essas contradições revelam crises de identidade em relação ao 

que se constitui como assessoria, situação validada por uma espécie de limbo que 

presenciam enquanto escritório comercial ou ONG. Ao acumular experiências na operação 

de programas, esses grupos se conformam como prestadores de serviços ao Poder Público. 

Já nas relações diretas com os movimentos, guardam traços de assessoria, mas se 

transformam aos poucos em assistência. “Podem até desempenhar o papel de 

assessoramento à administração, mas junto à comunidade fazem mesmo um tipo específico 

de assistência social de caráter físico (projeto e obra de habitação e urbanização).” (SANTO 

AMORE, 2004, p.75). 

Essa reflexão torna-se mais evidente a partir da sanção da Lei 11.888/2008, 

instituindo o termo assistência técnica no âmbito legislativo. Ainda que os 8 artigos da lei 

englobem as práticas das assessorias técnicas no modo como se desenvolvem em São 

Paulo, é frequente a discussão que busca diferenciar os dois termos.   

1.3. Assessoria e assistência técnica e os discursos 

contemporâneos dos arquitetos e urbanistas 

 

A sanção da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social foi 

altamente comemorada pelos arquitetos e urbanistas e suas entidades representativas. 

Apesar disso, o que se vê após decorrida mais uma década de sua instituição, é que a 

consolidação prática da ATHIS ainda deixa a desejar. Por conta dessa situação, há 

atualmente uma certa efervescência de debates14 sobre o tema, principalmente através de 

 
14 São diversas as atividades realizadas por todo o país. Entre algumas mais recentes, pode-se citar 
o Seminário de ATHIS, realizado pelo CAU/SP em novembro de 2017; o I Seminário de Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social no Rio Grande do Norte, promovido pelo CAU/RN e 
realizado pelo Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do RN (SINARQ/RN), em janeiro de 2018; a II 
Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social de Brasília, evento idealizado pela 
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e pelo IAB/DF, realizado em 
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eventos, grupos de trabalho e publicações das entidades de arquitetos e urbanistas, mas 

que também têm sido amplamente incorporados pelo meio acadêmico.  

Nesses debates, toma corpo a discussão sobre os sentidos dados pelos termos que 

pretendem designar essa atividade: a disponibilização de um serviço técnico especializado 

para o apoio de ações coordenadas para a produção de moradia, assim como para a 

promoção de melhorias habitacionais. Tal discussão, em chave semântica, coloca em 

questão os termos “assistência” e “assessoria técnica”: "assistir" confere o mesmo sentido 

de "assessorar"? Qual a posição relativa do "assistido" em relação ao "assessorado"? É 

relevante afinarmos ou ajustarmos esses sentidos? Até que ponto algum "deslizamento 

semântico15" compromete aquilo que efetivamente se realiza como prática? 

Como demonstramos, a origem das duas expressões é distinta, tendo a assistência 

surgido no trabalho dos arquitetos gaúchos nos anos 1970, e se consolidado no campo 

legislativo com a Lei 11.888/2008. Já a assessoria técnica tomou corpo com a atuação de 

arquitetos e urbanistas junto aos movimentos sociais de luta por moradia, tendo grande 

destaque com o programa FUNACOM e as práticas paulistas, embora essa atuação não 

esteja restrita apenas ao estado de São Paulo. A questão que aqui queremos levantar é que 

ainda não há um consenso sedimentado sobre qual deve ser o formato técnico e político das 

ações de ATHIS.  

Enquanto seguem os debates e disputas em torno do tema, a falta de clareza abre 

brechas para o surgimento de uma pluralidade de iniciativas, podendo contribuir ou não para 

a consolidação da prática como uma atividade que se estabeleça como instrumento de 

acesso e garantia do direito à moradia e à cidade. Veremos como essa situação se 

conforma a partir dos discursos dos profissionais da área. 

Mas afinal, o que é assessoria e assistência técnica, e por que existe uma disputa 

entre esses termos? De acordo com alguns assessores técnicos, entende-se que a 

assessoria consiste num trabalho coletivo, de participação popular e de incentivo à formação 

de movimentos populares. Silke Kapp completa, assumindo que a assessoria aborda 

criticamente as relações de dominação: 

[...] assistência conota uma adesão acrítica ao pressuposto da inferioridade 
social dos assistidos, esbarrando no assistencialismo e na filantropia, 
enquanto assessoria condiz mais com uma perspectiva crítica dessas 
relações de dominação. A razão é histórica, não teórica ou etimológica: se o 
Estado prefere o termo assistência, os movimentos populares que em 

 
outubro de 2018;  e o V Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, 
realizado pelo CAU/BR e pelo CAU/SC em Florianópolis, em novembro de 2018. 
15 O termo é utilizado por Vera Telles (2001), ao tratar dos diversos deslizes e deslocamentos de 

significado da questão social no cenário público nacional. 
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alguma medida realizam ou almejam a autogestão têm preferido o termo 
assessoria. (KAPP, 2018, p. 222, grifo da autora) 

Sendo assim, para aqueles que praticam a assessoria, a assistência é colocada num 

patamar inferior, por assimilar um caráter assistencialista, pressupondo uma relação 

assimétrica e desigual entre os beneficiários e profissionais, em que os assistidos são 

“incapazes”, sujeitos passivos que recebem os serviços de arquitetos e urbanistas da 

mesma forma que recebem um sopão, um cobertor ou uma cesta básica (SANTO AMORE, 

2016). 

Para Baltazar e Kapp (2016), os arquitetos que decidem por engajar-se socialmente 

através da assistência técnica, o fazem para que as famílias de baixa renda tenham acesso 

a serviços e produtos análogos àqueles consumidos pelas classes mais altas, substituindo 

suas moradias, que são apenas versões precárias ou subnormais desses produtos, por algo 

dentro do seu padrão de vivência – uma postura que impõe a cultura do arquiteto sobre a 

dos supostos usuários. 

Ou seja, nesses casos, o arquiteto estaria ignorando o conhecimento e práticas que 

foram edificadas durante anos sem sua presença, estabelecendo uma relação que 

pressupõe a dependência, sem trazer àquelas pessoas que estão sendo atendidas qualquer 

tipo de reflexão sobre as causas de seus problemas e da existência de tamanha 

desigualdade social. O arquiteto coloca-se então como o profissional da formalidade, que 

atua segundo padrões da “boa arquitetura”, seguindo as normas e leis, desenvolvendo 

projetos de melhorias que tornam aquele ambiente mais “digno” de se viver (LESSA et al, 

2019). 

De fato, o discurso e postura de muitos arquitetos e urbanistas se aproxima do 

exposto acima. Basta observar a proposta do programa ATME, que ressaltava que a maioria 

das construções de pequeno porte eram executadas por “leigos” que necessitavam da 

assistência de um profissional habilitado, mas não tinham acesso a tal serviço por sua 

condição financeira (REVISTA ESPAÇO E ARQUITETURA, 1976). Como se o problema 

fosse unicamente a ausência de um profissional para auxiliar uma pessoa incapaz de 

construir uma habitação digna, e não uma questão social muito mais ampla. Muito tempo 

passou desde que o Programa ATME foi lançado, mas a postura dos profissionais, como 

veremos, ainda é de distanciamento dos reais problemas da população mais pobre. 

Por outro lado, além das tradicionais assessorias técnicas, que já atuam há décadas, 

novas iniciativas têm surgido recentemente, através de coletivos, com uma concepção 

diferenciada da prática profissional. Ainda há outros, que trabalham nas universidades, 

através de grupos de pesquisa, extensão e escritórios modelo. Esses grupos geralmente se 
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auto identificam como assessorias técnicas, justamente por buscarem uma relação mais 

próxima da população assessorada, de forma coletiva e política, trazendo elementos para a 

promoção de justiça e inclusão social nas cidades. Trataremos sobre essa diversidade no 

Capítulo 4. 

Por essa disputa e distinção entre os dois termos, existem também críticas à redação 

da Lei 11.888/2008, onde se considera que esta possui caráter puramente técnico, deixando 

de englobar a multidisciplinariedade da prática e as questões voltadas para participação e 

mobilização popular (DEMARTINI, 2016). No entanto, a lei tampouco é restritiva – seu texto 

sucinto pode inclusive abrir portas para as mais variadas formas de atuação nessa área. 

O termo assistência técnica é o que se consolidou “oficialmente” pela articulação dos 

arquitetos e urbanistas envolvidos com a aprovação da Lei 11.888/2008 e, por esse motivo, 

é utilizado amplamente, tanto pelas entidades profissionais quanto pelo CAU, o que não 

significa que essas organizações direcionam seus esforços apenas para o fomento de 

práticas assistencialistas – muitas vezes trata-se apenas uma questão de nomenclatura e 

não necessariamente de conformação prática. Fato é que a assistência técnica ainda é um 

conceito muito institucional, que está presente na lei e em cartilhas orientativas, mas com 

poucas ações concretizadas. Podemos então afirmar que uma prática pouco consolidada é 

assistencialista? Tomemos como exemplo as ações que atualmente são patrocinadas pelo 

CAU. Tem o nome de assistência técnica, pois é assim que se designa pela instituição, mas 

podem configurar-se como assessoria técnica, ou mesmo tratarem-se de uma ação 

proposta por uma assessoria já estruturada e que atua antes mesmo da sanção da lei. No 

final das contas, nem sempre é a teoria, mas sim a prática, que vai conformando e 

delineando o formato da ação.  

As precisões semânticas são fundamentais, como já afirmei, principalmente 
para um ajuste crítico mais cuidadoso dos nossos empreendimentos 
práticos. Mas elas não podem aprisionar a prática, a ponto de inibir a 
invenção de outras possibilidades de atuarmos no mundo. [...] Por mais que 
nos espantemos quando damos conta do grau de heteronomia das ações 
propostas pelos “projetos” que ajudamos a construir, não seria justo 
recusarmos profeticamente seu futuro, apenas porque não reconhecemos 
naqueles os sentidos e representações particulares que ali investimos. 
Quem conhece a ordem dos fatos? A ação pode prescrever a teoria e vice-
versa. (LOPES JMA, 2018, p.251) 

Por outro lado, no discurso, pode sim haver uma constituição assistencialista, 

centralizada no arquiteto e urbanista como o profissional que resolve todos os problemas de 

moradia de uma população que, sozinha, não é capaz de garantir a si mesma melhores 

condições de vida e desvencilhar-se de sua condição precária. 
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Com efeito, a centralização no arquiteto é uma herança de todo o processo de 

construção da assistência técnica, que surgiu nas entidades de classe e ali se manteve, 

como relatado no início deste capítulo. Nem mesmo os engenheiros, cujos serviços também 

estão inclusos na lei, não tiveram envolvimento tão forte quanto os arquitetos. Mas, acima 

de tudo, houve pouco diálogo com a sociedade ou qualquer protagonismo da população 

alvo dessa proposta. Existe na proposta, até certo ponto, uma atenção dada ao papel dos 

governos na implementação de políticas que englobam ATHIS, como aponta Clovis 

Ilgenfritz. O arquiteto enfatiza a necessidade de articular políticas com as prefeituras e 

governos dos estados, que por sua vez, podem pressionar o governo federal.  

Mas a gente precisa pressionar. Eu acho que nós devemos tentar, seja qual 
for o governo, botar em prática. De repente pode acontecer deles quererem. 
Porque qualquer prefeito que sentir a possibilidade da assistência técnica 
vai querer. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que 
as prefeituras do Brasil pressionem esse, ou qualquer outro governo para 
ter assistência técnica. De uma forma que seja do interesse deles, dos 
prefeitos e dos governadores. Os governadores que se interessarem por 
isso é porque os prefeitos estão querendo. (ILGENFRITZ, 2019) 

A proposta tem um ponto de partida relevante, visto que muitas prefeituras e órgãos 

públicos sequer têm conhecimento da Lei 11.888/2008, podendo operar inclusive como ação 

orientativa para o setor público. Por outro lado, destacamos que a tentativa de implantar 

uma proposta de ATHIS, independente de quem está representando o governo, pode gerar 

um resultado oposto ao desejado, tendo como consequência a implementação de 

programas que deturpam o real objetivo de realização da política, que está ligada a garantia 

de direitos. Ou seja, podem surgir propostas de caráter autoritário, onde o discurso técnico é 

utilizado para justificar ações de remoção e de violação dos direitos da população em 

situação de vulnerabilidade.  

Não pretendemos aqui trazer uma definição de como a atividade profissional deve se 

concretizar ou favorecer uma visão à outra, identificando os oportunismos ao termo 

"assistência" e a prática virtuosa ao vocábulo "assessoria", pois entendemos que a prática 

segue em constante construção. Discutir as terminologias empregadas para designar as 

atividades de ATHIS não é uma questão secundária, mas tampouco será produtivo se os 

debates se detiverem somente nesse ponto. Ainda assim, é importante ressaltar as 

contradições que envolvem os discursos e as posturas dos profissionais e suas entidades 

representativas, buscando fomentar a construção desse ideário profissional e delimitar mais 

claramente o que poderia se constituir como campo de atuação dos profissionais dedicados 

à ATHIS. 

Mesmo que possam existir diferenças na forma como a assessoria e a assistência 

surgiram, em certos momentos são colocadas lado a lado, sendo as práticas das 
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assessorias tomadas como exemplos daquilo que poderia se consolidar como ATHIS. 

Retomando o debate sobre a assistência técnica iniciado uma década antes em Campo 

Grande/MS, a FNA organizou em 2015 o evento “Campo Grande +10: Seminário Nacional 

sobre Assistência Técnica Pública e Gratuita – Evolução, Experiências e Perspectivas 

Futuras”. No evento, apresentaram-se perspectivas de programas públicos incluindo 

assistência técnica, e experiências das assessorias, com a presença da USINA - Centro de 

Trabalhos para o Ambiente Habitado, e da ONG Soluções Urbanas, que na época atuava no 

Rio de Janeiro. Em evento promovido pelo IAB Santa Catarina em setembro do mesmo ano, 

foi a assessoria técnica Peabiru – Trabalhos Comunitários e Ambientais que contribuiu com 

o debate compartilhando seu trabalho. No ano seguinte, a Peabiru organizou, em co-

realização com o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP) e patrocínio do 

CAU/SP, as Oficinas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que 

sucederam em diversas cidades do estado de São Paulo. A iniciativa buscou, a partir da 

experiência adquirida pelo grupo ao longo de mais de 20 anos de atuação, incentivar a troca 

de experiências, a construção de leituras e proposições e o protagonismo dos participantes, 

com objetivo de debater a prática e aproximar os arquitetos e urbanistas do contexto das 

precariedades urbanas, incluindo visitas em locais onde ocorreram experiências de ATHIS. 

Os organizadores ressaltaram que a assistência técnica não deveria ser uma pauta 

corporativa dos arquitetos, mas sim ser entendida como um direito da população de baixa 

renda e pauta de toda a sociedade16. 

Sob outra perspectiva, várias das discussões que tratam da assistência técnica, por 

vezes desconsideram as experiências das assessorias, como se o atendimento de 

arquitetos e urbanistas à população de baixa renda para produção de sua moradia fosse 

uma prática nova, que surgiu com o advento da lei. Tal situação apresentou-se claramente 

no Seminário de ATHIS, promovido pelo CAU/SP ao final de 2017, que ignorou 

explicitamente a contribuição do trabalho das assessorias técnicas, ainda que o evento 

tenha se realizado em São Paulo. O seminário foi um bom exemplo do quão controverso 

tem sido o papel do conselho em designar o que deveria configurar-se como prática de 

ATHIS, além de demonstrar o distanciamento dos arquitetos e urbanistas dos problemas 

enfrentados pela população mais pobre. Neste evento, foi exposta uma proposta do 

Ministério das Cidades que envolvia o Cartão Reforma (Lei Federal 13.439/2017), na qual a 

população de baixa renda receberia um valor para compra de material destinado a 

pequenas reformas em sua moradia. A assistência técnica, nesse caso, tratava-se apenas 

de um serviço de fiscalização, que buscava comprovar se o valor ofertado às famílias estaria 

 
16 O evento gerou uma cartilha com resumo das atividades, que pode ser acessada em 
<http://www.peabirutca.org.br/?painel_projetos=oficinas-athis>. 
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sendo empregado na reforma da residência. Ou seja, não era considerada a existência de 

um projeto anterior à execução da reforma, com acompanhamento profissional da execução 

da obra, um contra senso se considerarmos que o evento era promovido por uma instância 

que, supostamente, atua na busca da valorização da profissão pela sociedade. No mesmo 

evento, ainda pôde-se observar a centralidade da discussão na questão do Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), a cada exemplo de “assistência técnica” apresentado. 

Questionava-se a todo momento quem assinaria a responsabilidade de uma reforma em 

uma residência autoconstruída, quando sequer se havia discutido o que é a prática em si ou 

se proposto formas para atendimento da população17.  

Outro ponto controverso se dá pelo CAU valorizar certas propostas envolvendo 

iniciativas privadas, rapidamente identificadas como práticas de assistência técnica. São 

arranjos comerciais ou empresariais, que têm como finalidade mais o empreendimento 

negocial que, efetivamente, contribuir para a construção de uma atividade que se estabeleça 

como instrumento de acesso e garantia do direito à moradia e à cidade. Na visão do 

conselho, coloca-se frequentemente a assistência técnica como um serviço que poderia ser 

facilmente implantado através do empreendedorismo. Há nesse caso, um claro 

deslizamento de sentidos, ao se interpretar que ATHIS configura-se como qualquer prática 

que envolva projetos e obras para famílias de baixa renda, sem qualquer avaliação crítica de 

como esse serviço se conforma. Tornou-se comum nos eventos propostos pelo CAU a 

apresentação do Programa Vivenda, que iniciou seu trabalho como uma startup para 

promover reformas de rápida execução e baixo custo, com foco no público de baixa renda. 

Fundada em 2013, a empresa firmou parceria com uma securitizadora, viabilizando a 

primeira debênture de impacto social no país, com objetivo de obter recursos para 

proporcionar créditos a juros mais baixos às famílias que recebem os serviços.  

Além do Vivenda, outros empreendimentos têm surgido no setor privado, com 

desenhos diversos18. É o caso do Grupo Mangalô, que promove projetos empreendedores 

de impacto social.  Entre eles, está a Ecolar, iniciativa que possibilita a construção de casas 

ecológicas para famílias de baixa renda, viabilizadas a baixo custo, através de parcerias 

com empresas, trabalho voluntário e recursos de investidores. Outro exemplo é o Inova 

Urbis, que se autodenomina “escritório popular de arquitetura”. Desenvolvem projetos para 

 
17 É evidente que a questão da RRT deve ser repensada, para que profissionais tenham segurança 
em exercer suas atividades, sem sofrer posteriores processos ou penalidades. O que questionamos 
aqui é esse tema ter se tornado central no debate.  

18 Juliana Linhares mostra um breve apanhado de outras iniciativas na área, analisando suas formas 
de atuação. Ver LINHARES, Juliana de Faria. Atuação do arquiteto na produção do espaço urbano 
autoconstruído pela população de baixa renda. Dissertação (mestrado). Escola de Arquitetura, 
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018.  
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famílias de baixa renda, em parceria com a loja Leroy Merlin, que financia os custos do 

trabalho dos arquitetos. O Inova Urbis não trabalha com execução e acompanhamento de 

obra, apenas oferece aos clientes o projeto e indica a Leroy Merlin para compra de 

materiais. 

Na ausência de investimento e políticas públicas que englobam a ATHIS, o setor 

privado tem se colocado como alternativa para viabilizar os serviços, influenciando 

arquitetos que aspiram trabalhar com habitação de interesse social. Apesar disso, é 

importante frisar que a ATHIS deve ser pública e gratuita. Como bem observa Caio Santo 

Amore (2017), por abranger um público que são as famílias mais pobres, se relaciona a um 

debate mais amplo, que engloba o direito à cidade, à moradia digna e políticas públicas. O 

setor privado, que tem como objetivo final o lucro, dificilmente irá abordar tais questões. 

Para que a população tenha seus direitos assegurados, é necessário mais do que uma 

solução projetual ou uma resposta técnico-construtiva.  

É necessário que a população, o poder público e as equipes técnicas 
envolvidas na implementação da política pública habitacional, voltem-se 
conjuntamente para questões mais abrangentes inseridas no contexto da 
moradia popular, de modo que o “habitar” não seja reduzido apenas à 
unidade habitacional – uma vez que o “habitar” relaciona-se à ação 
participante e ao direito à cidade [..] (DEMARTINI, 2016, p.103) 

Apesar da questão do empreendedorismo social ter surgido recentemente, outros 

pontos no discurso dos arquitetos vêm se mantendo, de certa forma, ao longo das décadas. 

Desde as propostas do Programa ATME nos anos 1970, defende-se a função social da 

profissão, como forma de inserir politicamente a atuação profissional no enfrentamento às 

precariedades habitacionais. Até hoje se argumenta que ao exercer essa face da profissão, 

arquitetos estariam contribuindo para sua valorização frente à sociedade, e para 

desconstruir a imagem de que a arquitetura se restringe ao atendimento de uma elite 

privilegiada.  

Pesquisa realizada pelo CAU/BR em parceria com o Instituto Datafolha evidencia 

essa realidade: dos entrevistados que já construíram ou reformaram, 85% não utilizaram os 

serviços de arquitetos ou engenheiros. Muitos, por questões financeiras, optaram por 

contratar pedreiros ou mestres de obras. Apesar disso, 70% contratariam um profissional 

habilitado, porém acreditam que o valor do serviço é de duas a quatro vezes mais alto do 

que é na realidade. Dos 15% que construíram com o apoio de um arquiteto ou engenheiro, 

grande parte pertence a classes mais altas (CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL [CAU/BR], 2015). 
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Ainda que se trate dessa visão social dos serviços dos arquitetos, em outros 

momentos falas de tom corporativista colocam a ATHIS como “oportunidade” ou “nicho de 

mercado” para arquitetos. Atualmente, é comum que se defenda essa área de atuação 

como oportunidade para os jovens arquitetos, que poderiam ter na atuação em assistência 

técnica uma oportunidade de inserção profissional. Seria por que os jovens são 

naturalmente um grupo mais disposto a se “aventurar” em situações complexas que são o 

enfrentamento às precariedades habitacionais, ou por que se considera que o serviço de 

arquitetura para os pobres é “mais barato”, e justamente pelas más condições de trabalho 

desses profissionais, se disporiam a receber menos? 

O trabalho para população de baixa renda não aparece publicamente 
exatamente como um trabalho... É quase uma “boa ação”, já que o trabalho 
“autoral” ainda é a referência de sucesso profissional. É preciso, enfim, 
construir e disputar o trabalho voltado a esse público, não como apenas 
como um “mercado viável”, mas como parte estruturante da formação e 
atuação do profissional. (SANTO AMORE, 2016, p.16) 

Sobre as perspectivas para esses jovens profissionais no Brasil, Ferreira (2011) 

coloca a necessidade de ampliar o universo de atuação do arquiteto no Brasil. Ao exacerbar 

o campo da arquitetura autoral destinada às classes de alta renda, arquitetos estariam não 

só limitando seu campo de atuação, como também se distanciando da realidade brasileira. A 

reprodução desse pensamento frequentemente influencia as gerações futuras, que 

acreditam ser esse o único caminho. 

O problema está em alimentar a ideia de que a arquitetura autoral “de 
sucesso” (por conseguir publicar projetos nas revistas), é a única faceta da 
profissão digna de destaque, “a” atividade de referência na arquitetura, e 
que o atendimento ao mercado de alto padrão é a única alternativa para 
trilhar um caminho profissional de reconhecimento e sucesso (FERREIRA, 
2011, destaque do autor). 

Por outro lado, Mello (2015) aponta que ampliar o campo de trabalho não é o único 

caminho, pois é preciso olhar também para as condições de trabalho dos profissionais. Em 

análise sobre esse tema, o autor demonstra como os jovens, principalmente, tem dificuldade 

em iniciar a vida profissional como autônomos ou empresários. Por esse motivo, é natural 

que vendam sua força de trabalho ao setor privado, onde frequentemente submetem-se a 

situações de precarização, com baixos salários, ausência de direitos e jornadas excessivas. 

Para Mello (2015), “o quase sempre impreciso e ambíguo discurso da ‘valorização 

profissional’ merece ganhar contornos mais claros.” Ou seja, é necessário valorizar o próprio 

profissional, remunerando-o adequadamente e respeitando seus direitos, postura que 

inúmeras vezes nem os próprios arquitetos concebem. 
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Afora as situações presenciadas no setor privado, as condições de trabalho das 

assessorias técnicas que atuam junto aos movimentos sociais também não são das mais 

adequadas. Por conta do desenho dos programas públicos voltado para habitação social, 

por diversas vezes os profissionais encontram-se em situações onde seu trabalho é 

precarizado. É o caso do programa Crédito Solidário, que analisaremos com mais detalhes 

no capítulo 3, no qual era necessário que os movimentos sociais apresentassem, antes da 

contratação da obra, os projetos completos, logo necessitando de auxílio dos profissionais 

habilitados. No entanto, não havia possibilidade de remuneração antes que o 

empreendimento se demonstrasse viável. Ou seja, toda a etapa era paga somente após a 

contratação, exceto se as famílias conseguissem viabilizar esse valor com seu próprio 

orçamento (CAMARGO, 2016). 

A recém-aprovada “Lei de Assistência Técnica” (lei federal 11.888/2008) 
não tem provocado qualquer efeito sobre esses processos. E, a despeito da 
mobilização de alguns poucos setores de classe como a FNA (Federação 
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas) e sindicatos a ela filiados em torno da 
aprovação e implementação da lei, esses mesmos órgãos de classe 
permanecem ausentes do debate e da prática da assistência, restando a 
profissionais, isoladamente, a prestação desse serviço de forma precária. 
(OXFAM e PEABIRU, 2010, p. 152) 

Outro ponto importante está relacionado à formação dos arquitetos e urbanistas, em 

geral de caráter elitista. Nos cursos de graduação, geralmente o conteúdo social é pouco 

abordado, e programas de grandes equipamentos como hospitais, centros culturais e 

galerias de arte prevalecem como objetos das disciplinas de projeto, levando a uma prática 

que “alimenta uma visão mítica do ‘arquiteto autoral’, que pode fazer boa figura nas revistas, 

sítios eletrônicos ou programas da TV paga especializados.” (SANTO AMORE, 2016, p.7). 

Consequência disso é que, no mercado de trabalho, há um destaque aos grandes projetos 

de escritórios de arquitetura, e estes parecem ser referência para os demais arquitetos. Por 

outro lado, não basta que os cursos de arquitetura e urbanismo abordem os temas 

relacionados à habitação social. Um determinado curso pode oferecer disciplinas de projeto 

de HIS, por exemplo, mas de forma autoritária, reproduzindo todas as problemáticas tanto 

criticadas nos programas públicos – projetos “carimbados”, repetitivos, sem diálogo com a 

cidade ou a população. 

Nas revistas especializadas, que são referência para inúmeros profissionais, é 

comum a relevância dada apenas a projetos produzidos por arquitetos de fama nacional ou 

internacional. No ano de 2018, provavelmente por incentivo do tema que tanto tem sido 

discutido entre arquitetos e urbanistas, a Revista Projeto publicou uma edição especial, 

voltada particularmente para Habitação de Interesse Social, uma exceção no universo das 

revistas de arquitetura. Mesmo que apresente o lado social da arquitetura, a revista baseia a 
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análise de suas reportagens nas mesmas linguagens com que trata dos grandes projetos 

autorais. São expostos projetos de HIS produzidos por escritórios de renome, através de 

imagens que valorizam a forma e o desenho das edificações, onde nota-se a arquitetura 

como protagonista, dada a ausência de pessoas utilizando aqueles espaços. As reportagens 

destacam aspectos dos projetos que contém “desenhos e expressividade que representam 

exceção na arquitetura de habitações de interesse social” (REVISTA PROJETO, 2018, p. 

65), ou a presença de cores vibrantes que “rompem com a ideia da ausência de identidade 

em moradias destinadas à população de baixa renda” (Idem, p. 76). Por outro lado, o 

financiamento para viabilização das obras e projetos, formas de atendimento à população ou 

questões fundiárias pouco são explorados.  

A linguagem da revista nada mais é do que reflexo da forma habitual com que 

arquitetos exercem sua profissão, que por sua vez refletem a formação voltada para a elite. 

Essa questão vem sendo discutida por arquitetos e urbanistas ao longo dos anos, e o 

conteúdo, que já havia sido levantado no seminário nacional de assistência técnica, 

realizado pela FNA em 2005, é frequentemente revisitado pelos profissionais. A mesma 

entidade promoveu, em 2016, o Seminário ‘O Futuro da Profissão do Arquiteto e Urbanista’, 

realizado em Porto Alegre. No evento, temas como função social da profissão e formação 

reaparecem nas mesas e debates (FNA, 2016).  

Com base nessa discussão, João Marcos Lopes (2018) sugere uma revisão do ofício 

do arquiteto, e que as atividades de extensão, assim como as realizadas pelos estudantes 

em escritórios-modelo, e até mesmo uma aproximação mais intensa entre estudantes e 

grupos de assessoria técnica, poderiam auxiliar na destituição desse modelo universal 

prefigurado pelo arquiteto personagem das revistas especializadas. 

Nesse sentido, a Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, 

implantada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) busca formar profissionais para 

trabalhar com ATHIS. O projeto procura colocar em prática a Lei 11.888/2008, capacitando 

profissionais e cidadãos para viabilizar projetos de inclusão social (GORDILHO SOUZA, 

2013) – veremos mais detalhes dessa proposta adiante. Outra iniciativa recente foi um curso 

profissionalizante em assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social, 

promovido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no 

início de 2019. Voltado para arquitetos recém-formados, o curso abordou temáticas 

relacionadas a campos de atuação e políticas públicas, e proporcionou atividades práticas 

em uma ocupação organizada por movimento de luta por moradia. 

São inúmeras as propostas que visam a consolidação prática dessa área de 

atuação. Logo após a sanção da Lei 11.888/2008, o IAB apresentou um desenho de 



67 
 

implantação da assistência técnica, em um manual publicado em 2010. Nele, observam-se 

as influências da proposta do ATME, visto que mantém como concepção a relação “uma 

família - um profissional - um projeto - uma obra”. O desenho apresentado pelo IAB 

considera que o atendimento individual, aliado à implantação de postos de atendimento 

próximos à residência das famílias, traria a universalização dos serviços. 

O acesso das famílias se dará a partir de um cadastro realizado pelo 
município, independente do seu local de moradia ou da participação da 
família em algum movimento organizado. Desta maneira, universaliza-se a 
assistência de maneira difusa e pulverizada no território da cidade, 
qualificando a moradia no bairro em que as famílias já vivem e no qual já 
têm suas relações sociais e culturais. (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 
BRASIL, 2010, p.24) 

A centralidade no trabalho do arquiteto também está presente no manual. Enfatiza-

se o projeto e execução de obra, mas a atuação interdisciplinar é pouco abordada. Apesar 

da proposta prever a forma de atendimento dos profissionais, fontes de recursos e agentes 

promotores para as ações de ATHIS, pouco aprofunda-se em outras questões relacionadas 

às precariedades habitacionais, que poderiam dificultar a implantação do programa. O 

financiamento de materiais e mão de obra, o acesso à terra para edificação da moradia, ou 

a necessidade de regularização fundiária, não são abordados no manual. Sendo uma 

publicação elaborada por arquitetos e para arquitetos, compreende-se por que centraliza 

nessas figuras as soluções habitacionais para as famílias de baixa renda.  

 Ao ser questionado se a experiência das assessorias técnicas poderia ser 

incorporada a um programa público voltado para assistência técnica, Ilgenfritz (2019) afirma 

que não seria contra, mas desde que seguisse a “real proposta”, que é baseada na tríade 

“uma casa, uma família, um arquiteto”. Para Clovis, o atendimento coletivo com o qual 

trabalham as assessorias técnicas não seria um modelo adequado. O arquiteto propõe que 

o programa de ATHIS seja uma política de Estado, um sistema permanente, assim como o 

Sistema Único de Saúde (SUS), que atenda as famílias de forma gratuita quando 

necessitam. No entanto, ressaltamos que isso não significa necessariamente a exclusão de 

diálogos com movimentos organizados e de trabalhos que incluam a autogestão e 

atendimento coletivo.  

Uma ação muito semelhante à proposta que Clovis Ilgenfritz almejava foi 

concretizada recentemente no Distrito Federal, através da CODHAB (Companhia 

Habitacional do Distrito Federal). Com o programa “Habita Brasília”, instalou-se uma série 

de postos de assistência técnica próximos à população que vive em situação precária. Os 

projetos abrangem tanto melhorias habitacionais como intervenções em espaços públicos, 

através da criação de parques e praças, além de promover a mediação de conflitos em 
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áreas de regularização fundiária. O ex-presidente da CODHAB, o arquiteto e urbanista 

Gilson Paranhos, teve forte papel na divulgação dessas ações pelo país, principalmente na 

sua participação em vários seminários e debates promovidos pelas entidades 

representativas da classe. Não é por mera coincidência que essas ações são semelhantes à 

proposta do manual de assistência técnica do IAB e da de Ilgenfritz. Paranhos é ligado ao 

Instituto, e já foi presidente da entidade. Sua presença e ações enfatizam que a 

disseminação desse ideário da assistência técnica tem, mais uma vez, se centralizado na 

figura do profissional da área de arquitetura e urbanismo. 

Outras publicações avançam nas propostas de programas com ATHIS. O CAU/SC, 

buscando destinar os 2% de seus recursos para ATHIS previstos em resolução nacional, 

lançou um edital para elaboração de um plano estratégico para implantação da assistência 

técnica no estado de Santa Catarina. A equipe selecionada elaborou um diagnóstico e 

promoveu debates e oficinas, que resultaram em uma publicação com propostas para 

elaboração de práticas e normativas.   

Nessa publicação, há um reconhecimento da assistência técnica como atividade 

multidisciplinar, que deve envolver tanto o atendimento individual, como para grupos 

previamente organizados que buscam o direito à cidade e à moradia digna. Além disso, 

ressalta-se que a ATHIS é um serviço gratuito e, portanto, deve ser garantido por políticas 

públicas (AZEVEDO et al, 2018). Tendo em vista o âmbito do conselho federal e suas 

instâncias estaduais, essa iniciativa do CAU/SC é a que considera de forma mais adequada 

as complexidades que envolvem a atuação profissional em habitação de interesse social. 

Veremos no Capítulo 4 mais detalhes sobre essa ação. 

No contexto das ações do CAU voltadas para assistência técnica, as assessorias 

técnicas também tiveram envolvimento na discussão, ao propor diretrizes para o desenho 

dos editais de parceria no Estado de São Paulo. Algumas assessorias, como a Peabiru, 

Usina e Brasil Habitat, junto a outras instituições, grupos de pesquisa e o IAB/SP, 

elaboraram uma carta aos conselheiros do CAU/SP, na qual são propostos alguns pontos 

fundamentais na escolha das iniciativas contempladas pelos editais do CAU. O documento 

ressalta a importância do conselho na difusão e construção das práticas de ATHIS, e a 

necessidade de ações de divulgação e discussão sobre a prática. Para o fomento das 

ações, é sugerido ao conselho que sejam priorizadas ações de caráter coletivo, evitando o 

atendimento individual e varejista das famílias. Além disso, é evidenciada a importância do 

envolvimento e participação das famílias e da comunidade, “por meio de oficinas, consultas 

diretas, visitas guiadas, grupos de trabalho, assembleias, plenárias ou outras atividades que 

visem a participação ampla de membros e representantes das famílias, para além das 
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lideranças e coordenações de grupos.” (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL et al, 

2017) 

Essa questão do atendimento coletivo e participação das famílias no processo 

também é um campo de disputa entre os arquitetos e urbanistas, como já vimos ao longo 

deste capítulo. É comum que a “assistência” seja associada ao atendimento individual, e a 

“assessoria” ao atendimento coletivo e participativo, pela própria forma como essas 

propostas desenvolveram-se ao longo da história. Por outro lado, ainda existe uma grande 

parcela da população que não está devidamente organizada em movimentos sociais, que é 

o público com o qual trabalham os assessores técnicos. Aqueles que defendem a 

assistência técnica entendem que essa condição não deve limitar os serviços, considerados 

como parte do direito à moradia (SANTO AMORE, 2016).  

Quanto a essa questão, Silke Kapp (2018) defende o atendimento coletivo, e afirma 

que arquitetos devem ter uma atuação crítica, superando circunstâncias de caráter 

assistencialista. No atendimento aos grupos, importam mais os espaços coletivos do que os 

individuais, assim como a assessoria tem sua importância nas decisões tomadas 

coletivamente. Dessa forma, devem fomentar a autonomia dos grupos assessorados, tendo 

em vista que são sujeitos políticos, com liberdade de decisão e ação no seu próprio espaço.  

Em suma, a assistência e a assessoria técnica seguem sendo um campo em 

disputa. Em realidade, num território tão diverso como o do Brasil, é complexo definir um 

único modelo de atuação ou de política pública, sendo que a Lei 11.888/2008 deixa abertura 

para várias possibilidades de arranjos institucionais. Com o tema “em alta” entre os 

arquitetos e urbanistas, o que vemos é o surgimento de inúmeras iniciativas, a articulação 

de novos grupos de profissionais, uma grande divulgação por parte das entidades, tendo o 

CAU como forte articulador de diversas frentes, visto que tem orçamento especificamente 

voltado para o fomento à ATHIS. 

Há muito que se explorar na atuação dos arquitetos e urbanistas voltada para a 

produção de moradia popular, desde os arranjos organizacionais dos profissionais19, sua 

relação com o Poder Público, com a sociedade e movimentos sociais, até mesmo no que 

corresponde à análise técnica da produção habitacional nessa área. Nesta pesquisa 

focaremos na prática profissional em Assessoria e Assistência Técnica para Habitação de 

 
19 Poderíamos discutir sobre a conformação da assessoria técnica como ONG e os diversos conflitos 
que envolvem essa forma de organização. Pedro Arantes (2000) levanta questões sobre as 
contradições inerentes às ONGs e organizações sociais sem fins lucrativos que, cooptadas pelo 
mercado, utilizam-se de um discurso gerencial, apropriando-se de termos como “direitos” e 
“cidadania” e desvirtuando seu real significado e propósito. Não entraremos nestas questões aqui, 
mas deixamos a referência para os que quiserem aprofundar-se no tema. 
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Interesse Social – que conforme já citamos anteriormente, denominaremos ATHIS, termo 

que vem se popularizando entre profissionais da área – a partir de uma revisão histórica 

com base em depoimentos, documentos e outros dados oficiais, para poder compor um 

quadro mais efetivo do que é esse tipo de atuação.  

Por conta da Lei 11.888/2008, das práticas abordadas neste capítulo e das ações 

dos arquitetos e suas entidades profissionais, o campo está se desenvolvendo, porém há 

uma série de desafios a serem enfrentados para que a ATHIS se torne uma prática 

intrínseca à profissão. Entende-se que os arquitetos e urbanistas poderiam ser úteis diante 

do universo bastante complexo de problemas habitacionais, no entanto é necessário que se 

aproximem da realidade vivenciada pela população de baixa renda. Mudanças na formação 

e interlocução com profissionais de outras áreas de conhecimento poderiam levar a outras 

formas de atuação, que não tenham somente a centralidade no arquiteto como grande 

determinador de soluções. Por outro lado, por esse trabalho ser gratuito, deve ser 

viabilizado de alguma forma, sendo a existência de políticas públicas fundamental. Por 

muitas vezes, a imposição de regras e limites dessas políticas acabam por delimitar a forma 

de atuação dos arquitetos e urbanistas. Nos próximos capítulos, veremos com mais detalhes 

como a atuação em ATHIS desenvolve-se na prática, a partir da análise de iniciativas 

promovidas por programas e fundos públicos em âmbito nacional - como as ações do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social e da modalidade Entidades do Programa Minha 

Casa Minha Vida – assim como experiências mais recentes que vem difundindo-se pelo 

território brasileiro, através do patrocínio dos CAU/UF, dos programas de extensão nas 

universidades e em políticas públicas de abrangência local.  
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Neste capítulo trataremos das ações de assistência técnica financiadas pelo Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A proposta do fundo, nascida dentro 

dos movimentos de luta por moradia paulistas ao final na década de 1980, buscava a 

aprovação da primeira lei criada a partir de iniciativa popular, que instituiria o Fundo 

Nacional de Moradia Popular (FNMP). Após enfrentar uma série de entraves, alterações e 

14 anos de tramitação, a normativa foi aprovada em 2005, instituindo o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS), e o próprio FNHIS. 

A criação do fundo tem uma relação muito próxima com as assessorias técnicas de 

São Paulo e o contexto dos mutirões autogeridos do início dos anos 1990, sendo que o 

programa FUNAPS Comunitário foi uma grande influência para construção dessa 

mobilização popular. Após instituição do FNHIS, foram criadas uma série de propostas 

voltadas para provisão habitacional e entre elas, uma ação de assistência técnica, que 

analisaremos a seguir.  

Mesmo em contextos favoráveis à criação de políticas públicas – como o momento 

em que o FNHIS foi entre esses agentes. 

É a partir dessa ótica que buscamos expor como se consolidou a atuação do FNHIS, 

para então explorar os resultados das ações de assistência técnica realizadas pelo fundo. 

Para tanto, iniciamos o capítulo com o histórico da criação do FNMP, relacionando-o aos 

movimentos de luta por moradia, às assessorias técnicas e ao movimento pela Reforma 

Urbana, analisando o contexto político e a legislação pertinente desde o momento de sua 

criação, até o período atual, onde é explorado o funcionamento do FNHIS, sua estrutura 

legislativa e operacionalização dos programas e, por fim, as experiências de ATHIS. 

2.1. Fundo Nacional de Moradia Popular: da iniciativa 

popular à institucionalização 

A concepção de um fundo de moradia popular, que conta com participação e gestão 

democrática de seus recursos, nasceu dentro dos movimentos de luta por moradia, em 

especial no contexto paulistano. O ponto de partida deu-se pela organização da União de 

Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior (UMM), que articula até os dias 

atuais movimentos sociais que atuam na área de favelas, cortiços, sem-teto, ocupações e 

loteamentos no estado de São Paulo. Segundo Paz (1996), uma série de fatores 

influenciaram os movimentos na construção do primeiro projeto de lei de iniciativa popular 

no Brasil, tendo relevância as práticas de produção habitacional através dos mutirões 

autogestionários, realizados nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo e Diadema 
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entre os anos 1970 e 1990. De acordo com Ferreira (2014) destacam-se as experiências do 

Programa FUNACOM, por auxiliar na aceleração e difusão das experiências 

autogestionárias na produção de habitação de interesse social, fortalecendo esse ideário 

entre os movimentos por moradia. Além dessa contribuição, as experiências com o 

FUNACOM também colaboraram ampliando a base de atuação da UMM.  

Difícil imaginar o que seria da UMM (União de Movimentos de Moradia) sem 
a experiência do programa de mutirão com autogestão. Pode-se aferir que o 
programa foi responsável por uma sensível ampliação de sua base social e, 
a partir daí, um fortalecimento de suas articulações em nível estadual e 
nacional, com maior influência e interferência nas instâncias de poder 
(SANTO AMORE, 2004, p.34). 

Além de tudo, a grave situação econômica pela qual o país passava no início dos 

anos 1990, junto às novas possibilidades de organização popular abertas com a 

Constituição de 1988, criaram um cenário propício para iniciativas dos movimentos sociais. 

Em jornal da UMM, datado de 1992, o movimento expõe suas motivações para criar o fundo: 

A situação de crise, miséria e desemprego vigente em nosso país chegou 
ao limite... O trabalhador de baixa renda está sendo expulso do aluguel; nos 
cortiços, a exploração está cada vez maior; e as favelas, cada vez mais 
densas. [...] Diante da inércia do Governo, a própria população se organizou 
para "fazer a lei" [...] (UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DA 
GRANDE SÃO PAULO E INTERIOR [UMM], 1992, p.3) 

[...] 

A partir de experiência com mutirões de construção de casas populares na 
cidade de São Paulo, financiadas pelo FUNAPS COMUNITÁRIO, notou-se 
que a casa construída em mutirão tem mais qualidade, e o preço é mais 
barato. O mutirão é um avanço na conscientização e organização popular. E 
daí, nasceu a idéia de se criar uma linha de financiamento em nível federal, 
já que o dever de tratar da moradia cabe também ao Governo Federal. 
(UMM, 1992, p.3) 

Uma das ferramentas de luta da UMM era a promoção das “Caravanas da Moradia”, 

momentos em que se organizavam viagens coletivas à Brasília em ônibus rodoviários, junto 

com movimentos de outros estados, para apresentação de reivindicações ligadas às 

políticas habitacionais. A 1ª Caravana realizou-se em agosto de 1988, contando com 300 

participantes de São Paulo e uma pequena delegação de Pernambuco. Foi na 2° Caravana, 

realizada em 1989, que foi lançada a ideia do FNMP (PAZ, 1996).  

Rapidamente a proposta expandiu-se e ganhou adesão de diversos agentes. Entre 

eles, representantes de outros movimentos moradia, como do Movimento Nacional de Luta 

por Moradia (MNLM) e da Pró-Central de Movimentos Populares (CMP), ambos previamente 

articulados em função da proposta de Emenda Popular de Reforma Urbana, formulada 

durante a elaboração da Constituição, em 1987 (FERREIRA, 2014). A união entre esses 
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grupos diversos não se desenvolveu sem conflitos entre as duas frentes – lideranças e 

técnicos envolvidos no movimento de Reforma Urbana avaliavam o projeto do FNMP como 

limitado, por não contemplar todos os aspectos apresentados pela mobilização de caráter 

nacional. Não obstante, importa ressaltar que as duas propostas não se opunham, sendo o 

fundo parte de um projeto global ligado às políticas urbanas, abarcando os ideais de direito 

à cidade e democratização das condições sociais nos espaços urbanos. 

A Emenda Popular de Reforma Urbana representa as diretrizes gerais 
defendidas pelos movimentos de moradia e entidades da sociedade civil, 
para a construção justa e democrática das cidades. O Projeto do FNMP é 
uma proposta operativa, inserida nas diretrizes gerais, que responde às 
demandas mais imediatas por habitação. (PAZ, 1996, p.121) 

A rivalidade entre os movimentos permaneceu durante o processo, a exemplo de 

conflitos que ocorreram na 3° Caravana da Moradia, em 1991, onde houve uma disputa pela 

condução do andamento das ações e pela atenção dos manifestantes, chegando a ter dois 

carros de som no local, que competiam pela atenção dos presentes. O caráter de massas 

da UMM e a crítica de seus representantes aos “movimentos de cúpula” são apontados por 

Paz (1996) como grandes diferenças que distanciaram a UMM do MNLM e da CMP. No 

entanto, mesmo que a presença de conflitos e divergências possa ter significado um entrave 

em diversos momentos da construção da proposta do fundo, existiam confluências que 

possibilitavam a articulação entre os movimentos distintos.  

Mesmo dentro do Movimento de Moradia, tomado assim genericamente, 
aparecem vertentes que recolhem e ajuntam referências que acabam, 
eventualmente, produzindo antagonismos praticamente inconciliáveis. No 
entanto, algum daqueles ‘vasos comunicantes’ acaba estabelecendo 
alguma possibilidade mínima de articulação entre as partes em conflito 
deflagrado – com era o caso das relações entre o Movimento Nacional de 
Luta por Moradia – o MNLM –, e a União de Movimentos por Moradia – a 
UMM –, visceralmente articulada a partir dos movimentos paulistas e, 
particularmente, paulistanos. (LOPES, 2011, p.44) 

O fato é que a UMM, apesar de ter forte articulação em São Paulo e cerca 

aproximação em alguns outros estados, não possuía a abrangência nacional do MNLM. A 

necessidade de atuação nacional, junto às pautas que se complementavam, levou à 

concordância desses dois movimentos, para que se concretizasse a proposta do fundo. 

Para criar o Projeto de Lei de Iniciativa Popular, dispositivo que fora instituído na nova 

Constituição Federal, era preciso a aderência de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, 

sendo estes provenientes de no mínimo cinco estados diferentes, o que tornava necessária 

uma forte articulação em escala nacional, e união dessas organizações sociais. Foi dessa 

forma que se iniciou a organização de uma campanha nacional, em busca da arrecadação 

de um milhão de assinaturas. 
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Cabe ressaltar que, no decorrer desse processo, o país passou por grandes 

mudanças, com o fim da ditadura militar e a consolidação da Constituição Federal de 1988. 

Com a abertura democrática em 1985, o momento era favorável para o debate e construção 

de novas formas de participação e gestão pública pela sociedade civil, e forças que antes 

estavam enfraquecidas passaram a tomar protagonismo. Surgiram os “novos personagens” 

(SADER, 1988) - partidos de esquerda foram criados, houve um fortalecimento do 

sindicalismo e dos movimentos sociais. Discussões sobre a Reforma Urbana, que tinham 

sido iniciadas ainda nos anos 1960, foram retomadas e propostas de políticas públicas 

voltadas diretamente aos mais pobres, com novos canais de participação popular, foram 

progressivamente construídas (MARICATO, 2015). A luta por um fundo de moradia popular, 

portanto, é também um reflexo desse contexto, como observa Evaniza Rodrigues, líder da 

União Nacional por Moradia Popular (UNMP): 

A luta pelo FNHIS é uma resposta a dois momentos históricos importantes. 
Um é o processo de redemocratização. Apresentar uma proposta de lei pelo 
movimento popular, pelo povo sem teto, era uma consolidação do processo 
democrático, que vem desde o final dos anos 80, das mobilizações, das 
ocupações de terra, dos primeiros mutirões autogestionários. A construção 
de uma lei nacional por meio da iniciativa popular está dentro desse 
contexto de final da ditadura e início do período democrático, onde o 
movimento popular busca um protagonismo maior. Além de reivindicar, 
também de propor e construir marcos legais desde a constituinte. 
(RODRIGUES, 2020) 

2.1.1. O Projeto de Lei encaminhado a Brasília 

Após grande articulação dos envolvidos, com campanhas e mutirões para coleta de 

assinaturas, o projeto foi finalmente levado para Brasília, na 4ª Caravana dos Movimentos 

de Moradia, em 19 de novembro de 1991. O momento foi emblemático, mobilizando cerca 

de 5.000 integrantes e sendo noticiado em diversos meios de comunicação nacional.   

A Iniciativa Popular deu visibilidade à problemática habitacional. Estimou-se 
que 5.000 pessoas de todo o Brasil compareceram ao ato de entrega das 
assinaturas, que foi noticiado pelos principais jornais, entre eles, O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Folha da Tarde, Jornal do Brasil, O Globo, 
Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, Diário Popular, Notícias Populares. 
As redes de televisão deram cobertura em seus jornais, com destaque no 
Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. (PAZ, 1996, p. 126) 

O volume de pacotes com assinaturas era tamanho, que vários representantes, 

carregando carrinhos de mão, subiram a rampa do Congresso para entregá-los ao 

Presidente da Câmara. Apesar de muitos afirmarem que foram arrecadadas mais de um 

milhão de assinaturas, era praticamente impossível realizar sua contagem e certificar-se de 

que o número estava de acordo com o dispositivo da Constituição. As imagens a seguir 
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ilustram a mobilização da campanha por um milhão de assinaturas e o momento da entrega 

das assinaturas. 

Fonte: Acervo de João Marcos de A. Lopes          Fonte: UMM, 1992 

 

Inicialmente, o PL 2710/92 previa a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular 

(FNMP), e o Conselho Nacional de Moradia Popular. Este último, com objetivo de ser um 

órgão representativo e deliberativo, teria como competência a fiscalização e aplicação dos 

recursos do Fundo.  

No que concerne ao conteúdo, ressaltavam-se alguns aspectos inovadores. Entre 

eles, a diversidade de programas habitacionais, que incluía não só a produção de novas 

moradias, mas também regularização fundiária, assistência técnica e jurídica, e ações em 

cortiços e em habitações coletivas de aluguel. Além desse aspecto, havia o reconhecimento 

das organizações comunitárias, associações de moradores e cooperativas habitacionais 

como agentes promotores da habitação (BRASIL, 1992). Reflexo dos ideais de autogestão, 

o PL colocava os moradores como sujeitos capazes de desenhar os próprios projetos, 

dando rumos aos programas habitacionais que eles próprios demandavam.  

 

Figura  SEQ Figura \* 
ARABIC 2 | Cartaz de divulgação da 

campanha por 1 milhão de assinaturas 
Fonte: UMM, 1992 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 | 
Capa do Jornal da UMM ilustrando o momento de 
entrega das assinaturas  
Fonte: Acervo de João Marcos de Almeida Lopes 
 

Figura 2 | Cartaz de divulgação da 
campanha por 1 milhão de assinaturas 

Figura 3 | Capa do Jornal da UMM ilustrando o 

momento de entrega das assinaturas à Câmara 
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Contudo, a grande novidade desta proposta popular fica por conta do 
mecanismo de autogestão dos recursos públicos, prioritariamente em mãos 
do movimento popular de moradia. Esta demanda vem expressa tanto na 
proposta de destinação dos recursos que deverão ser transferidos aos 
movimentos através de suas próprias organizações (os movimentos tornam-
se agentes promotores), quanto no artigo do projeto que prevê que o 
FUNDO será gerido por um Conselho Nacional de Moradia Popular [...] 
(UMM, 1992, grifo dos autores) 

Apesar da articulação dos movimentos sociais, o projeto não foi aprovado naquele 

momento. Foi somente nos anos 2000, que se concretizou uma conjuntura favorável para 

aprovação da lei, durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República 

(2003-2011). A luta dos movimentos de moradia não cessou naquele momento, ainda que o 

FNMP estivesse na agenda do governo recém-eleito, no ano de 2002. Ferreira (2014) 

aponta que a proposta de um Sistema Nacional de Habitação, na qual estava incluso o 

FNMP, já havia sido incorporada ao Projeto Moradia, do Instituto Cidadania20, em 2000. O 

documento, que continha um conjunto de princípios e diretrizes para o enfrentamento da 

problemática habitacional, foi elaborado em parceria com técnicos e lideranças dos 

movimentos de moradia. As diretrizes do projeto foram incorporadas na criação do Ministério 

das Cidades e posteriormente, na construção do Plano Nacional de Habitação, lançado em 

2009. 

A posse de Lula deu continuidade a esse projeto, a partir da Secretaria Nacional de 

Habitação, ligada ao Ministério das Cidades. Até então, haviam se passado 14 anos da 

apresentação da primeira proposta, formulada pelos movimentos sociais, até a aprovação 

do derivativo - como veremos - da primeira lei de iniciativa popular pelo Congresso Nacional. 

Sancionada em 2005, a Lei n°11.124 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).  

Desde a concepção do projeto até a sanção da lei, uma série de intercorrências 

políticas e burocráticas levaram à sua reestruturação. Num primeiro momento, como aponta 

Paz (1996), uma barreira foi a ausência de regulamentação do dispositivo constitucional de 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular. A solução encontrada foi encaminhar o projeto à 

Câmara através do Legislativo. Foi assim que o deputado mineiro Nilmário Miranda, do 

Partido dos Trabalhadores, assumiu sua autoria, buscando adequá-lo para posterior 

aprovação.  

 
20 O Instituto surgiu após a derrota de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1989. 
Sob liderança de Lula, estruturou-se então o chamado Governo Paralelo, com objetivo de apresentar 
propostas alternativas de políticas públicas, enquanto acompanhava, criticamente, o governo 
Fernando Collor de Mello (1990-1992). Posteriormente os projetos do instituto tornaram-se base para 
as propostas do governo Lula. 
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Podemos aqui destacar dois momentos na construção do FNMP: o primeiro, com 

grande protagonismo dos movimentos populares, que leva à apresentação do PL em 

Brasília, ao final do ano de 1991; e o segundo, quando entram outros agentes para 

discussão do teor do projeto, coordenados por Nilmário Miranda. Nesta segunda etapa, 

além da presença de representantes do setor empresarial, há também uma adequação do 

projeto a certas exigências constitucionais (PAZ, 1996). Curiosamente, foi a “Constituição 

Cidadã” que abriu portas para a iniciativa popular, mas também a razão de diversas “travas” 

no processo. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, é o Poder Executivo quem tem a atribuição 

de criar ações, políticas e programas que oneram o orçamento público. Ou seja, apesar do 

projeto ser de iniciativa popular, um fundo que traz mais despesas ao orçamento da União 

só pode ser criado pelo Executivo. Ainda nesse viés, a criação de órgãos da administração 

pública, como o Conselho Nacional de Moradia, também é de atribuição exclusiva do 

Executivo.  

Como solução a essas limitações, o projeto foi transformado na proposta de 

estruturação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Isso explica 

também por que o SNHIS/FNHIS acaba vinculado ao Executivo, representado pelo recém-

criado Ministério das Cidades, no ano de 2003. Com a presença de outros setores para 

debater o teor do projeto, a estruturação do Conselho Gestor passou a ter uma composição 

mais ampla, com representantes de diversos agentes que interferem no desenho das 

políticas habitacionais - administração pública, movimentos sociais e setor empresarial. 

Analisaremos essa estrutura mais adiante. 

2.2. A criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social 

O ato de lançamento da campanha pela aprovação do FNMP nesta quarta-
feira (7) em São Paulo reuniu, além da Central de Movimentos Populares, o 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a União Nacional por Moradia 
Popular, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, 
representantes da CUT, do Sindicato da Indústria da Construção Civil e 
deputados estaduais do PT. Segundo os movimentos, depois de um ano 
sem ter sido votado (apesar de constar nas promessas de campanha do 
presidente Lula), o projeto depende de pressão popular para ser aprovado. 
(GLASS, 2004) 

O trecho acima, publicado na Carta Maior em 2004, demonstra que a luta dos 

movimentos continuou após a posse de Lula em 2003. Foi a partir da pressão dos 

movimentos sociais que foi conquistado, por fim, o SNHIS/FNHIS em 2005, e com isso 

estruturou-se um modelo de política habitacional descentralizadora, partindo da aderência 
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de Estados e Municípios. Estes ficariam responsáveis por criar Planos Locais de Habitação 

de Interesse Social (PLHIS), seus respectivos fundos e conselhos participativos para 

viabilizar os repasses de recursos do FNHIS.  

No mesmo ano começou a estruturação de um outro instrumento dessa série de 

conquistas legislativas e institucionais: o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), finalizado 

em 2009. O plano procurava estruturar o principal objetivo da Política Nacional de Habitação 

- o de universalizar o acesso à moradia digna para todo cidadão brasileiro.  

O PlanHab se insere, portanto, num ciclo virtuoso de retomada do 
planejamento do setor habitacional, somando-se aos avanços institucionais 
iniciados desde a criação do Ministério das Cidades, do Conselho das 
Cidades, de uma nova Política Nacional de Habitação e do Sistema e do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. (BRASIL, 2009a, p. 6) 

2.2.1. Estrutura do SNHIS/FNHIS 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social tem por finalidade centralizar 

os programas e projetos destinados à habitação de interesse social, buscando viabilizar 

para a população de baixa renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna, através 

de investimentos, subsídios, e apoio a órgãos e instituições que desempenham funções no 

setor da habitação. O SNHIS busca integrar as políticas habitacionais e de desenvolvimento 

urbano das diferentes entidades federativas, mediante princípios de democratização, 

descentralização e controle social dos procedimentos decisórios (BRASIL, 2005). 

Integram o SNHIS uma série de órgãos, como entidades da administração pública e 

do setor privado voltados à habitação, agentes financeiros e a Caixa Econômica Federal 

(operador do FNHIS). O Ministério das Cidades, de acordo com a Lei n° 11.124/2005, é o 

órgão central de coordenação do sistema, dispondo do Conselho das Cidades (ConCidades) 

para garantia da participação e controle social. O mesmo princípio criou o Conselho Gestor 

do FNHIS (CGFNHIS), responsável pelo fundo, principal fonte de recursos do SNHIS. Além 

desses, o sistema também pode obter recursos provenientes do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - contanto que 

dentro das condições estabelecidas por seus respectivos conselhos deliberativo e curador.  

O FNHIS caracteriza-se como fundo de natureza contábil, com objetivo de gerir e 

centralizar em nível nacional recursos orçamentários para programas estruturados dentro do 

SNHIS. A descentralização é realizada a título de transferências voluntárias da União para 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Como citado anteriormente, entidades sem fins 

lucrativos também tem acesso aos recursos, através de chamadas públicas. 
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O CGFNHIS, segundo as normativas, deve ser composto por integrantes da 

administração pública e da sociedade civil. Órgão de caráter deliberativo, tem por objetivo 

estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FNHIS, observados os 

dispositivos legais, a Política e o Plano Nacional de Habitação, e as diretrizes do Conselho 

das Cidades. De fato, era o ConCidades que deveria avaliar previamente as entidades 

representantes da sociedade civil, para então indicá-las à presidência do CGFNHIS, 

responsável por sua designação. O CGFNHIS era composto por 22 cadeiras, sendo duas da 

presidência e vice-presidência, ocupadas pelo Ministério das Cidades, e o restante 

ocupadas por 7 integrantes da administração pública e 12 representantes da sociedade civil 

- entre os quais, a maioria oriunda dos movimentos populares, como é possível observar no 

Quadro 1. Ainda assim, essa proporção diminuiu consideravelmente em relação ao projeto 

de lei original, que previa uma composição de 15 cadeiras, sendo 10 para os representantes 

dos movimentos populares e os 5 restantes para a administração pública. Essa mudança foi 

um dos reflexos da reestruturação do Projeto de Lei em 1992, quando ainda não havia a 

figura do agente financeiro ou do setor empresarial. 

Quadro 1 | Composição do CGFNHIS 

 Órgão Integrantes voto 

 
Adm. 

pública 

Ministério das Cidades 
2 (presidência e 
vice-presidência) 

voto de 
qualidade 

Ministérios da Ciência e Tecnologia, Cultura, 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fazenda, 

Integração Nacional, Meio Ambiente, Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Saúde, Trabalho e Emprego. 

 
7 (1 por ministério) 

 
sim 

Caixa Econômica Federal 1 sim 

 
 

Soc. 
Civil 

Entidades da área dos movimentos populares 4 sim 

Entidades da área empresarial 3 sim 

Entidades da área de trabalhadores 3 sim 

Entidade da área profissional, acadêmica ou de pesquisa 1 sim 

Organização não-governamental 1 sim 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do Decreto n°5.796 (BRASIL, 2006). 

2.2.2. Programas, recursos e repasses 

O FNHIS iniciou suas atividades no ano de 2006, quando foi estabelecida a estrutura 

das ações que passariam a receber recursos do fundo. Sendo um fundo orçamentário, a 

previsão de destinação de receitas deve estar inclusa anualmente no processo de 

elaboração do Orçamento Geral da União (OGU). Este é constituído pelo Plano Plurianual 

(PPA), elaborado a cada quatro anos, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de 

elaboração anual – que por sua vez orienta a Lei Orçamentária Anual (LOA), onde são 

especificadas as receitas e gastos do governo.  
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No exercício de 2006, ainda que estivessem previstos na LOA a aplicação de cerca 

de R$185 milhões para programas do FNHIS, foi sancionada nova lei direcionando crédito 

extraordinário em favor do Ministério das Cidades, no valor de R$ 890 milhões, para 

aplicação no FNHIS (BRASIL, 2008b). O fundo passou então a abarcar ações de dois 

programas de governo, previstos no Plano Plurianual do quadriênio 2004/2007, que se 

encontravam sob responsabilidade do Ministério das Cidades: o Programa Habitação de 

Interesse Social e o Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários.  

Entre os anos de 2007 e 2011, o Programa Habitação de Interesse Social (HIS) 

abrangeu ações relacionadas à provisão habitacional, sendo elas: Elaboração de Planos 

Habitacionais de Interesse Social, Prestação de Serviços de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social, Produção Social da Moradia e Provisão de Habitação de 

Interesse Social. Já o Programa Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários (UAP), possuía uma ação única denominada Apoio à Melhoria 

das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários. No Quadro 2 a seguir, pode-

se observar a totalidade das ações e seus principais objetivos: 

Quadro 2 | Programas e Ações Financiadas pelo FNHIS 

Program
a 

Ação Objetivo 

HIS 

Apoio à elaboração de 
Planos Habitacionais de 
Interesse Social – PLHIS 

Contribuir com Estados, DF e Municípios na formulação dos Planos 
Locais de Habitação com foco na habitação de interesse social. A 
apresentação dos PLHIS é uma exigência para acesso, pelo ente 

federativo, aos recursos do FNHIS 

Ação Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Apoiar estados, Distrito Federal e municípios no acesso da 
população com renda familiar mensal de até 3 (três) salários 

mínimos à habitação digna, regular e dotada de serviços públicos, 
em localidades urbanas ou rurais, mitigando as desigualdades 

sociais e contribuindo para a ocupação urbana planejada. 

Prestação de Serviços 
de Assistência Técnica 

para Habitação de 
Interesse Social 

Apoiar estados, DF e municípios na melhoria dos padrões de 
salubridade, segurança e habitabilidade das edificações produzidas, 

reformadas ou ampliadas no âmbito do processo de auto-gestão 
habitacional no país, por intermédio de apoio à prestação de 

serviços de assistência técnica 

Apoio à Produção Social 
da Moradia 

Apoiar entidades privadas sem fins lucrativos, vinculadas ao setor 
habitacional, no desenvolvimento de ações integradas e articuladas 
que resultem em acesso à moradia digna, situada em localidades 

urbanas ou rurais, voltada a famílias de baixa renda 

UAP 

Apoio à Melhoria das 
Condições de 

Habitabilidade de 
Assentamentos 

Precários 

Apoio a intervenções necessárias à regularização fundiária, 
segurança, salubridade e habitabilidade de população localizada em 
área inadequada à moradia ou em situações de risco, intermédio da 
execução de ações integradas de habitação, saneamento ambiental 

e inclusão social. 

Fonte: elaborado pela autora, com informações dos manuais publicados pelo Ministério das Cidades. 
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Exceto pela Ação Apoio à elaboração dos PLHIS21, que era destinada ao Poder 

Público estadual, municipal e do Distrito Federal, as demais tinham como destinatárias as 

famílias de baixa renda22. A forma de acesso aos recursos dava-se através das chamadas 

públicas do Ministério das Cidades, que selecionava entre as propostas inscritas, aquelas 

que receberiam os repasses do FNHIS. O primeiro ano de funcionamento do fundo iniciou 

com um amplo número de interessados, o que acarretou numa grande quantidade de 

propostas submetidas, em volume muito superior aos recursos existentes. Para contornar 

esse problema, limitou-se o número de propostas para a seleção de 2008, sendo uma por 

município no programa Habitação de Interesse Social e um máximo de três propostas no 

Programa de Urbanização de Assentamentos Precários (BRASIL, 2008b). 

É importante ressaltar que, para receber devidamente os repasses, os municípios 

deveriam primeiramente assinar o termo de adesão ao SNHIS, e em seguida elaborar os 

PLHIS e instituir seus respectivos fundos locais de habitação e conselhos participativos. No 

ano de 2008, mais de 80% dos municípios brasileiros já haviam assinado o termo, porém 

poucos tinham cumprido as exigências seguintes, acarretando em atrasos na adesão ao 

sistema. Ainda que se tenha atingido um bom resultado no primeiro passo, um número 

extremamente inexpressivo de apenas 5 municípios logrou cumprir todas as etapas, 

considerando que 4.624 termos de adesão haviam sido firmados até 2008 (BRASIL, 2009b) 

- isso num universo de 5.570 municípios brasileiros. Nos anos seguintes situação 

semelhante se repetiu, provocando ampliações consecutivas nos prazos, para que os 

municípios passassem a cumprir todas as exigências (BRASIL 2010; BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2012). Por outro lado, o processo todo de estruturação do sistema, que envolvia 

instâncias participativas diversas, gerou um resultado positivo ao mobilizar a discussão 

sobre habitação no país inteiro.  

Uma outra coisa interessante, foi o processo de implementação do sistema, 
que foram as oficinas de construção dos Conselhos Municipais, dos Fundos 
Municipais, a questão de que todos os municípios deveriam fazer Planos 
Locais de Habitação, construir um material para isso. O Conselho participou 
bastante disso, tanto o Conselho das Cidades, quanto o Conselho do 
FNHIS. Foi um momento interessante pra preparar o arcabouço institucional 
para que isso funcionasse. Então, isso acabou sendo uma coisa que 
mobilizou para discutir a questão da habitação no país inteiro, pra discutir a 
gestão democrática, como isso poderia ser estabelecido. Acho que até 
antes de chegar na efetiva distribuição de recursos do Fundo, a gente teve 

 
21 Os PLHIS eram constituídos por um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e 
indicadores que caracterizavam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais dos 
municípios. 

22 De acordo com os manuais do Ministério das Cidades, as famílias de baixa renda caracterizavam-
se por aquelas com renda de um determinado valor, que eram estabelecidos pelos regramentos do 
ministério a cada ano. Os valores eram equivalentes a cerca de três salários mínimos da época. 
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um processo interessante de construção do conteúdo todo. (RODRIGUES, 
2020) 

No ano de 2007, resolução do CGFNHIS aprovou as diretrizes e os critérios de 

alocação de recursos para as ações do âmbito do FNHIS. A distribuição deu destaque para 

a ação de Provisão de HIS, com 55% dos recursos, e para a ação de Melhoria das 

Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários, com 40%. Do restante, 3% foram 

destinados à Elaboração de PLHIS, e 2% à Prestação de Serviços de Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse Social (BRASIL, 2007a). 

Embora a conquista do fundo tenha sido fruto de demandas e da luta dos 

movimentos de luta por moradia, não havia inicialmente a possibilidade de associações de 

moradores e cooperativas receberem os recursos diretamente. Foi somente no ano 2007, 

com a Lei n°11.578, que foi aprovada a possibilidade de repasses às entidades privadas 

sem fins lucrativos. A lei ainda dispôs sobre a transferência obrigatória de recursos 

financeiros para ações incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)23. Ao 

final de 2007, as operações do FNHIS foram inseridas no Programa e o fundo passou, em 

diversos momentos, a priorizar o auxílio às ações que de alguma forma já fizessem parte do 

PAC - e, portanto, ações promovidas através de empreiteiras. Veremos mais detalhes 

adiante.  

2.2.3. FNHIS como Fundo Orçamentário: entraves burocráticos 

Ainda que houvesse previsão de gastos com as ações destinadas ao fundo, de modo 

geral a instituição do FNHIS não garantia o repasse de recursos para as políticas 

habitacionais de interesse social. Conforme observa Fleury, mesmo que haja uma demanda 

da sociedade bem estruturada, podem haver impedimentos pela própria burocracia estatal, 

impossibilitando a consolidação de políticas sociais.  

Há que se ter em conta que uma necessidade socialmente problematizada 
transforma-se assim em demanda política, passando a fazer parte da 
agenda de problemas socialmente reconhecidos ou vigentes. No entanto, 
isto não garante, por si, seu enquadramento ou solução. [...] Portanto, é 
necessário considerar tanto a coalizão que dá sustentação à emergência 
desta questão quanto os diferentes atores que possam se posicionar 
contrariamente, bem como a postura da burocracia estatal face à urgência 
no seu enquadramento ou à sua postergação, relegação ou repressão. 
(FLEURY, 1994, p.131) 

A burocracia - trava desde a elaboração do FNMP, como vimos anteriormente - é 

uma das questões que impediram a consolidação do FNHIS como principal fonte para 

 
23 Extinto em 2019, o PAC visava estimular o crescimento da economia brasileira através do 
investimento em obras de infraestrutura, entre elas, obras de urbanização de favelas. 
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programas de Habitação de Interesse Social. Um dos entraves ocorreu pela necessidade de 

adesão dos Municípios, Estados e Distrito Federal ao SNHIS, o que exigia a elaboração dos 

PLHIS e a instituição de fundos e conselhos próprios, sendo que muitos municípios tinham 

dificuldades em estruturar todos esses órgãos. Isso pode ser um dos motivos da baixa 

execução orçamentária do FNHIS, que ficou muito aquém do que era previsto no OGU. 

Na Tabela 1 pode-se observar o orçamento sob responsabilidade do FNHIS, para os 

programas Habitação de Interesse Social e Moradia Digna, onde constata-se que grande 

parte dos repasses do fundo não foram executados. Nos anos de 2006 a 2011, a execução 

ficou abaixo de 15%. De 2012 a 2020, abaixo de 29%.  

 

Tabela 1 | Execução orçamentária de recursos do FNHIS no período de 2006 a 2016. 
Valores em milhões de reais 

Ano Programa Orçamento FNHIS Executado (pago)* Execução FNHIS % 

2006 HIS 150.779.904 2.244.196 1% 

2007 HIS 296.071.089 227.849 0,1% 

2008 HIS 487.978.389 61.999.576 13% 

2009 HIS 503.102.098 47.049.123 9% 

2010 HIS 204.194.702 14.963.194 7% 

2011 HIS 114.852.872 12.266.697 11% 

2012 Moradia Digna 548.305.850 133.929.587 24% 

2013 Moradia Digna 213.203.575 11.040.956 5% 

2014 Moradia Digna 46.843.068 7.428.155 16% 

2015 Moradia Digna 64.444.694 2.343.649 4% 

2016 Moradia Digna 40.790.591 9.405.847 23% 

2017 Moradia Digna 69.276.351 6.221.014 23% 

2018 Moradia Digna 19.259.386 5.675.724 29% 

2019 Moradia Digna 24.400.000 4.925.414 20% 

2020 Moradia Digna 79.809.705 1.917.878 2% 

* Valor pago ao credor no ano considerado, para exercícios encerrados, e valor pago até o mês 
considerado para o exercício corrente. Fonte: Elaboração da autora, com dados do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. 

Outro entrave é a forma como a legislação inclui o fundo na estrutura orçamentária 

brasileira. De acordo com a Constituição, a vinculação de receitas de impostos a 

determinado fundo ou despesa, salvo aquelas destinadas aos serviços públicos de saúde, 

manutenção e desenvolvimento do ensino, são vedadas. Por essa questão, não existe uma 

vinculação obrigatória de receitas às políticas públicas de habitação de interesse social – 

ainda que parte dos recursos do FNHIS fosse proveniente de dotações orçamentárias da 

União. Soma-se a isso o fato de que a Lei 11.124/2005 foi criada por iniciativa do 

Legislativo. Para que sua operacionalização fosse viabilizada, o fundo ficou vinculado ao 

Poder Executivo (Ministério das Cidades). No entanto, isso não significava a obrigatoriedade 

de repasses do OGU. 
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Essa situação pode ser observada na Tabela 2, que compara os recursos previstos 

na LOA, e aqueles que foram transferidos ao FNHIS. Com exceção de 2010, o valor de 

repasse fica abaixo de 61%. Destaca-se o ano de 2014, com repasse de apenas 11% dos 

recursos previstos, e o ano de 2006, onde excepcionalmente foi destinado ao fundo um 

valor acima do previsto. 

Tabela 2 | Repasses de recursos ao FNHIS em relação ao previsto na LOAs para o 
período de 2006 a 2014. Valores em milhões de reais 

Ano Programa Previsto LOA Orçamento FNHIS Repasse ao FNHIS % 

2006 HIS 556.487.404 150.779.904 27% 

2007 HIS 650.583.857 296.071.089 45% 
2008 HIS 814.168.833 487.978.389 60% 
2009 HIS 880.246.098 503.102.098 57% 
2010 HIS 212.086.702 204.194.702 96% 
2011 HIS 290.173.333 114.852.872 40% 
2012 Moradia Digna 902.872.802 548.305.850 61% 
2013 Moradia Digna 530.129.000 213.203.575 40% 
2014 Moradia Digna 441.156.710 46.843.068 11% 
2015 Moradia Digna 166.648.917 64.444.694 38% 
2016 Moradia Digna 26.833.638 40.790.592 152% 
2017 Moradia Digna 138.779.603 69.276.351 50% 
2018 Moradia Digna 63.031.179 19.259.386 31% 
2019 Moradia Digna 234.400.000 24.400.000 10% 
2020 Moradia Digna 144.005.386 79.809.705 55% 

Fonte: Elaboração da autora, com dados das LOAs de 2006 a 2020 e do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria Geral da União. 

Com base no exposto, percebe-se uma das fragilidades do FNHIS: não havia 

garantia de que os valores previstos seriam destinados ao fundo. Mais ainda, mesmo com a 

instituição de todo o aparato legislativo voltado às Políticas Urbanas no momento de sua 

institucionalização, e a luta e pressão dos movimentos sociais desde os anos 1990, 

qualquer programa ou ação governamental custeados pelo fundo deveria disputar os 

recursos ano a ano, entre as demais prioridades de governo.  

Na hora de aprovar [a lei do SNHIS/FNHIS], se aprova o Fundo como um 
Fundo Orçamentário, ou seja, os recursos saem do OGU. Só para você ter 
uma comparação, no “Minha Casa, Minha Vida”, no FAR, os recursos são 
do OGU, mas eles saem do OGU e vão para um fundo que é o FAR, que é 
um Fundo Financeiro. O FNHIS não, ele passa a ser um Fundo 
Orçamentário, sujeito às mesmas regras que a operação do orçamento tem. 
Que regras são essas: 1º) contingenciamento, não é um dinheiro que está 
lá, ele tem uma previsão orçamentária que vai sendo liberada ao longo do 
ano, de acordo com o orçamento, e tem que disputar com outras questões 
do orçamento, mesmo depois de aprovado; 2º) a aplicação dele é toda 
regrada pelo formato de aplicação direta de recursos orçamentários, que é 
muito complexa, a gente não tinha dimensão da complexidade, já é muito 
complexa quando feita por Estados e Municípios, quando feita por entidade 
social, então, muito mais complicado ainda. Ou seja, todas as regras feitas 
para o orçamento, valeriam para o FNHIS também, e o dinheiro era só o do 
orçamento. (RODRIGUES, 2020) 
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Por essa conformação do fundo, a ação do Estado sobre a política de habitação 

social ficou sujeita a interesses de grupos diversos, além da própria burocracia estatal. Algo 

presente nas políticas sociais em geral, como observa Fleury: 

para o campo das políticas sociais confluem interesses de natureza 
contraditória, advindos da presença de cada um destes atores na cena 
política, de sorte que a problemática da emergência da intervenção estatal 
sobre as questões sociais encontra-se quase sempre multideterminada. 
(Fleury, 1994, p.43) 

A multideterminação de que trata a autora pode ser observada nas prioridades do 

governo relacionadas às questões urbanas e habitacionais. Enquanto houve a estruturação 

de uma série de instrumentos normativos, participativos e de construções coletivas com o 

Ministério das Cidades, foi o próprio Estado, que por pressões econômicas, alterou suas 

prioridades. É o caso do ofuscamento do Sistema SNHIS/FNHIS pelo PAC e, 

posteriormente, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009. Segundo análise 

de Cardoso, Aragão e Araujo (2012), um dos impactos imediatos nos programas 

desenvolvidos no âmbito do FNHIS foi a redução de recursos para ações de provisão 

habitacional. 

Desde o lançamento do PMCMV, o FNHIS passou a concentrar os seus 
recursos nas ações de urbanização de assentamentos precários e de 
desenvolvimento institucional, por orientação do MCid acatada pelo 
Conselho Gestor. Vale ressaltar que, para 2010, priorizou-se a alocação de 
recursos em obras complementares a projetos em andamento financiados 
com recursos do PAC, o que mostra o caráter subsidiário do FNHIS nas 
decisões de política habitacional, na atual conjuntura. (CARDOSO et al., 
2012, p.5) 

Em relatório do Ministério das Cidades do ano de 2010, aparecem os impactos do 

PMCMV no Programa Habitação de Interesse Social. O documento apontava êxito na 

execução do Programa HIS, que extrapolara em 270% o previsto na meta do ano de 2009. 

No entanto, não foi por conta do orçamento destinado ao FNHIS: a justificativa para tal foi o 

aporte de recursos do PMCMV, que possibilitou a construção de imóveis novos, além de 

expandir a concessão de subsídios para famílias com renda familiar até 5 salários mínimos 

(Brasil, 2010). 

Diferente do SNHIS/FNHIS, construído por amplo processo participativo, o PMCMV 

possuía um desenho ancorado na participação do setor privado. Elaborado pelo Ministério 

da Casa Civil em parceria com onze grandes empresas do setor imobiliário nacional, tinha 

como clara finalidade o enfrentamento da crise econômica mundial de 2008. A partir de sua 

instituição, as medidas e debates acumulados em torno do PlanHab, como orientadores da 

política habitacional para as famílias de mais baixa renda, foram colocadas em segundo 

plano.  
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O aporte de recursos direcionado ao PAC Habitação também colocou o FNHIS em 

plano secundário. O programa causou um primeiro deslocamento na centralidade do FNHIS 

na política habitacional, visto que seus recursos não estavam sujeitos a mecanismos de 

controle social ou de redistribuição. “Inclusive do ponto de vista simbólico, visto que o PAC 

passa a ser uma label que submete à sua ordem todos os programas governamentais com 

impacto no crescimento econômico, entre eles o FNHIS.” (CARDOSO et al, 2012, p.4) 

Em 2009, o CGFNHIS aprovou resolução que redistribuiu os recursos entre as ações 

integrantes dos programas vinculados ao FNHIS. Foi reduzida a destinação de recursos 

para provisão habitacional, e o fundo passou a dar prioridade às ações de urbanização de 

assentamentos precários, que passaram a receber 87% dos recursos. Dentre estes, 40% 

das ações tornaram-se complementos de projetos inseridos no PAC (BRASIL, 2009b). A 

Figura 3 demonstra estas variações na previsão orçamentária. No ano de 2009, observa-se 

a inversão de prioridades, e uma tendência à queda de recursos destinados ao fundo. 

Fonte: Elaboração da autora, com dados das LOAs de 2006 a 2014.  

A estruturação do FNHIS como fundo orçamentário dificultou a elaboração e 

conclusão de ações voltadas para habitação social. Evaniza Rodrigues ressalta que essa 

estrutura trazia uma grande dificuldade, principalmente às associações sem fins lucrativos. 

Além dos rígidos processos de controle, o sistema como um todo foi desenhado para 

atender o Poder Público. Para as associações, o nível de complexidade exigido dos projetos 

e prestação de contas praticamente inviabilizava a sua atuação direta. 

Vamos supor, uma associação de moradores de favela, que pede recursos 
para projeto de urbanização, de melhorias, o que quer que seja. O nível de 
complexidade da elaboração do projeto, da burocracia, da prestação de 
contas, praticamente inviabilizava a atuação direta de uma associação. Qual 
era o modelo para o qual esse processo estava sendo pensado: pelo 
modelo de licitação. Como funciona com os municípios, têm dinheiro para 

Figura 2 | Previsão de despesas com ações do FNHIS 
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se construir 50 casas, o município fazia a licitação, punha a licitação no 
sistema, tinha o vencedor da licitação, e ele fazia a liberação dos recursos 
conforme o desembolso de obra. Por exemplo, para uma associação, ela 
sempre tem que ter o recurso adiantado, porque ela não tem capital de giro, 
o FNHIS não permitia. Foi uma série de coisas que na prática, a gente foi 
vendo muita dificuldade de operar o sistema, nas duas modalidades. 
(RODRIGUES, 2020) 

Um dos programas que não se concretizou por uma série de questões de ordem 

burocrática foi a modalidade Produção Social da Moradia (PSM) - uma demanda dos 

movimentos sociais. Para as entidades, que estavam habituadas a outros programas de 

habitação social em andamento naquele momento, a lógica do orçamento do FNHIS – que 

recebia repasses de recursos do Orçamento Geral da União, e, portanto, deveria seguir 

normativas específicas e processos de controle ligados ao Tribunal de Contas da União – 

era completamente diferente, e muito mais relacionada a estados e municípios. Segundo 

Rodrigues (2013), todo o processo era baseado na Lei de Licitações, o que induzia à 

contratação por empreitada global, inviabilizando a autogestão. Além disso, havia mais uma 

dificuldade para as entidades sem capital de giro, pois as regras do FNHIS não permitiam a 

antecipação de recursos para as obras. Sendo assim, o PSM não obteve resultados 

positivos. Houve apenas uma seleção, em 2008, onde 61 empreendimentos foram 

escolhidos, e poucos contratos foram efetivados. Destes, apenas uma proposta do MNLM 

foi concretizada, na cidade de Fortaleza de Tabocão, no estado do Tocantins (FERREIRA 

RFCF, 2012). 

A situação repetiu-se em mais ações viabilizadas por recursos do fundo. Outra 

modalidade que teve um nível baixo de execução foi a ação de Prestação de Serviços de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (PSATHIS). Com objetivo de 

viabilizar o trabalho técnico de profissionais que poderiam elaborar projetos e acompanhar a 

execução de obras de HIS, a ação poderia ter se consolidado em um programa nacional nos 

moldes da Lei 11.888/2008, fortalecendo a atuação dos arquitetos e urbanistas através de 

práticas multidisciplinares. Abordaremos a seguir mais detalhes e desdobramentos práticos. 

2.2.4. Ações de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social 

A ação de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social (PSATHIS) iniciou-se em 2007, como modalidade da Ação de Apoio à 

Provisão Habitacional de Interesse Social, voltada para os Municípios, Estados e Distrito 

Federal. Após alteração nas normativas e manuais, ocorreu uma nova chamada em 2009, a 

qual incluiu as entidades sem fins lucrativos como proponentes.  
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O programa caracterizava a ATHIS como “o conjunto de ações voltadas à 

elaboração de projetos, acompanhamento e execução da obra, trabalho social e jurídico 

necessários para a edificação, reforma, ampliação, conclusão ou regularização fundiária da 

habitação.” (BRASIL, 2007b), e colocava entre as diretrizes da ação, o fomento da ATHIS 

como forma de desenvolvimento institucional dos entes federativos nas políticas de HIS, 

além de incentivar a multidisciplinaridade do serviço, “incluindo mobilização, participação e 

desenvolvimento social das comunidades, para ampliação do acesso a programas de 

financiamento à produção habitacional e regularização fundiária, além da assistência técnica 

para produção e melhoria habitacional no contexto da autogestão” (BRASIL, 2007b). 

As ações poderiam ser contempladas de três formas: através do atendimento 

individual, incluindo acompanhamento técnico para projeto, reforma ou construção da 

moradia; do atendimento coletivo a grupos previamente organizados de forma associativa, 

abrangendo a elaboração dos projetos de engenharia, arquitetura e trabalho social, até a 

etapa de contratação da operação junto ao Agente Financeiro, assim como assessoria para 

processos de licenciamento ambiental e regularização fundiária. Por fim, a terceira forma 

tratava-se da Assistência Técnica para Mobilização e Organização Comunitária, voltada 

para capacitação de grupos para acesso aos recursos públicos voltados para HIS, além de 

trabalho social para implementar projetos de geração de renda para as comunidades 

(BRASIL, 2007b). 

Após 2009, a ação de PSATHIS passou a abranger as entidades sem fins lucrativos 

como agentes executores, além da administração pública. Para tanto, era necessário que 

fossem ligadas ao setor habitacional, e que comprovassem funcionamento regular nos 3 

anos anteriores, através de processo de habilitação anterior às seleções do Ministério das 

Cidades (BRASIL, 2009c). 

De acordo com Evaniza Rodrigues (2020), que teve a oportunidade de representar 

os movimentos sociais no CGFNHIS e colaborar na elaboração das ações do FNHIS, a 

construção dessa ação envolveu tanto a participação de arquitetos e urbanistas, como dos 

movimentos sociais, atores já articulados previamente dentro do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana. Os movimentos que já tinham uma relação firmada com as assessorias 

técnicas, através dos projetos com autogestão, defendiam que as comunidades que 

deveriam participar dos processos seletivos, e a partir da obtenção dos recursos, teriam 

autonomia para contratar os técnicos. No caso do FNHIS, foi permitido que as próprias 

assessorias também fossem proponentes. Houve certa tensão nesse ponto, visto que os 

movimentos acreditavam que a população é quem deveria ser o fio condutor de todo o 

processo. Outra questão que gerou discussão estava relacionada à vinculação do contrato 
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de ATHIS à construção da obra, que infelizmente não foi efetivada pela impossibilidade 

institucional. Como o orçamento do FHNHIS é aprovado a cada ano, um contrato firmado 

não pode estar vinculado a compromissos futuros, como a execução de uma obra. Isso 

acabou limitando o programa, pois uma vez com o projeto em mãos, o proponente deveria 

ainda viabilizar um segundo contrato para a obra. 

A ação PSATHIS passou a desenvolver-se em duas modalidades: Elaboração de 

projetos para produção habitacional e urbanização de assentamentos precários, abarcando 

tanto o Programa de HIS quando de UAP; e assistência técnica para melhoria, conclusão e 

construção de unidades, voltado para acompanhamento técnico de projetos e obras 

executadas por famílias de baixa renda, em regime de mutirão, autoconstrução ou 

autogestão, devendo englobar o serviço para um número de 40 a 200 beneficiários por 

proposta  (BRASIL, 2009c). 

Nos anos de 2007 a 2011, foram contratadas 978 iniciativas na ação de Prestação 

de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Mesmo que os 

contratos tivessem valores bem diversos, variando de 7 mil a 3,5 milhões de reais, 76% 

eram de valor inferior a 50 mil reais. Entre os proponentes, destacam-se os Municípios, 

responsáveis por 69% dos contratos, seguidos pelos Estados, com 18%, e por fim as 

entidades, com 13%. A ação era de abrangência nacional, mas ficou evidente que as 

regiões Nordeste, Sudeste e Sul tiveram protagonismo, com 33%, 28%, e 20% do número 

de contratos, respectivamente. 

Os 978 contratos firmados para a modalidade PSATHIS totalizaram um montante de 

repasses de R$ 89.328.641,84. No entanto, apenas 18,2% destes constam como 

concluídos, sendo que o restante foi cancelado24, em grande parte por não completarem as 

metas acordadas dentro dos prazos estabelecidos. Com efeito, a própria estrutura do fundo 

é bastante burocrática, dificultando o desenvolvimento de diversas ações. Como o FNHIS é 

vinculado ao OGU, os contratos de repasse respondem a rígidos processos de controle que, 

infelizmente, passaram a inviabilizar muitas das iniciativas, como é o caso das ações de 

PSATHIS.  

Mesmo nas situações em que os contratos foram concluídos, não houve 

necessariamente um desdobramento prático que resultou na melhoria das condições 

habitacionais das famílias envolvidas. Veremos a seguir as dificuldades enfrentadas em três 

casos de contratos concluídos, que foram selecionados para ilustrar ações a partir dos três 

proponentes possíveis – estados, municípios e entidades sem fins lucrativos. O primeiro 

 
24 Segundo dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, via e-SIC, em 2019. 



92 
 

destaca-se pela articulação que ocorreu entre organizações que trabalham com assessoria 

técnica, que pressionaram o Estado do Rio de Janeiro a pleitear os recursos; o segundo foi 

proposto por uma associação de moradores vinculada à UNMP, sendo o contrato com maior 

valor de repasse entre aqueles executados por entidades; e o terceiro caso, proposto e 

coordenado pela prefeitura de Taboão da Serra (SP), que se destacou por ter um número 

elevado de contratos firmados e concluídos entre os municípios. 

O primeiro caso, proposto pelo Estado do Rio de Janeiro, trata-se de uma proposta 

de melhorias habitacionais para uma favela localizada no município de Niterói, com contrato 

firmado no ano de 2008. Os projetos foram desenvolvidos para 100 residências e 

viabilizados pela ONG Soluções Urbanas, em parceria com o Instituto Vital Brazil. Mariana 

Estevão, arquiteta que coordenou os projetos, descreve como o rigor das exigências dos 

órgãos de controle dificultava o trabalho, além de não haver uma adequação à demanda 

real das famílias envolvidas. 

Naquele momento, conforme relata Estevão, o recurso para os projetos precisava ser 

viabilizado pelos estados ou municípios. No entanto, havia algumas entidades que já vinham 

debatendo a possibilidade de angariar recursos do FNHIS para ações de ATHIS, como o 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Bento 

Rubião. Essas organizações se articularam para pressionar o Instituto de Terras e 

Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) a pleitear os recursos do fundo, o que 

possibilitou o recebimento de repasse do FNHIS. A partir do Instituto, as organizações foram 

selecionadas para o desenvolvimento de projetos ou o acompanhamento de obras. Para os 

arquitetos que desenvolveram os projetos, havia uma grande rigidez nas exigências, que 

demandavam o desenvolvimento dos projetos executivos, complementares e ainda 

orçamento detalhado de cada proposta. 

Tinha um rigor muito, muito grande. Para melhoria habitacional tinha um 
projeto diferente do outro, no caso foram 100 projetos diferentes, de cada 
casa. Então nós primeiro concorremos, ganhamos, e o nosso primeiro 
trabalho era selecionar essas famílias. Teve todo um trabalho de definição 
de critérios junto com as famílias para definir quais as 100 famílias que 
tinham maior prioridade. (ESTEVÃO, 2021) 

 Considerando que nesse caso eram projetos de melhorias habitacionais, e que cada 

um diferia do outro, foi um trabalho extenso para cumprir todas as condições impostas, 

demandando um tempo que não era condizente com o das famílias beneficiárias. O nível de 

exigência “inviabilizava por um lado, porque tornava a assistência técnica muito demorada e 

muito cara, e também não atendia as necessidades das famílias.” (ESTEVÃO, 2021). Além 

disso, o valor pago era baixo para a quantidade de trabalho, sendo em torno de 30 mil reais 

para mobilização e organização comunitária, um trabalho realizado com equipe 
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multidisciplinar, e 40 mil reais para assistência técnica para elaboração de projeto, 

considerando o universo de 100 moradias. 

E a ideia era convencer as famílias que depois do projeto executado, dos 
projetos prontos e com orçamento pronto, nós concorreríamos aos recursos 
para execução das obras. O que aconteceu foi que, quando nós estávamos 
finalmente com tudo pronto, os recursos do FNHIS já estavam sendo 
direcionados ao Minha Casa Minha Vida, então não houve mais abertura de 
novos editais. (ESTEVÃO, 2021) 

No entanto, após seis meses de desenvolvimento dos projetos, muitas das casas já 

tinham sido modificadas pelos moradores, enquanto outros haviam se mudado. A arquiteta 

ressalta que a exigência do projeto completo só faz sentido se há uma licitação para que 

uma construtora execute as obras. Se a obra é feita pela própria família, ou pela 

organização que presta assistência técnica, não faz sentido todo esse detalhamento, pois a 

reforma é executada de forma gradual e evolutiva. Daqueles 100 projetos detalhados, não 

foi possível viabilizar a maioria das obras, pois não havia o subsídio necessário para atender 

aquelas famílias que tinham renda muito baixa. Sendo assim, foram viabilizadas as reformas 

das famílias que estavam dispostas a se envolver e participar ativamente do processo, que 

eram menos da metade do grupo inicial. Destas, apenas duas executaram suas obras por 

conta própria. O restante das reformas foi possibilitado através da participação das famílias 

em feiras de trocas e programas de mutirão, ou ainda quando assumiam algum crédito. 

Estevão também criticou o modelo de editais para ações desse teor - enquanto o edital 

atende pontualmente, essas políticas deveriam ser efetuadas de forma contínua, com ação 

no território. Apesar das críticas, a arquiteta reconhece que a experiência foi enriquecedora 

para compreender os procedimentos e métodos que funcionam ou não para melhorias 

habitacionais, e a partir de então, elaborar novas metodologias de trabalho. 

O que funcionaria melhor seria a atuação dos profissionais no território, 
criando uma relação de confiança com as famílias, trabalhando essas 
questões no dia-dia e não só as questões de melhoria da moradia em si, 
mas daqueles pontos que um programa de urbanização não acessa, não 
pega. Que é uma escala, não é a escala da planta, é a escala quem tá lá no 
território. Então eu defendo sempre essa forma de atuação, inclusive 
utilizando a estrutura da estratégia da saúde da família que já existe. 
Trabalhando junto com os profissionais da saúde numa ação 
intersetorial. (ESTEVÃO, 2021)  

No segundo caso, em que uma entidade sem fins lucrativos foi proponente, ficou 

explicita a fragilidade das operações financiadas pelo FNHIS, dadas as dificuldades 

enfrentadas pela entidade graças a burocracia estatal. A situação ocorreu no município de 

São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Dessa vez, a responsabilidade do contrato era 

da Associação de Moradores A Força de Um Poder Maior, filiada à UNMP. O movimento 

havia viabilizado a doação de um terreno junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e 
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pleiteou os recursos para o desenvolvimento dos projetos e administração da obra pelo 

FNHIS, conquistando no ano de 2010, um valor de R$2.520.550,00 para tais fins. Maria da 

Graça, líder da associação, relata que no Paraná, diferente de São Paulo, não existem 

equipes qualificadas e com experiência em assessoria, o que gerou certa dificuldade na 

elaboração dos projetos. Pela morosidade em todo o processo, as equipes contratadas 

acabavam desistindo do trabalho, sendo necessária nova contratação dos serviços de 

assistência técnica. 

Apesar da burocracia, que inclui as diversas exigências por parte da Caixa 

Econômica Federal, o projeto foi concluído e a princípio seria construído com financiamento 

do Minha Casa Minha Vida Entidades. No entanto, no decorrer do processo, a entidade 

esbarrou em diversos problemas, que foram tornando inviável a viabilização da obra pelo 

PMCMV e inclusive desmobilizando a organização já efetivada pelo movimento.  

nós encontramos a questão da burocracia por todos os lados, que os 
movimentos encontram que é cartório, a burocracia do município, o 
município não aprovar projeto por isso e por aquilo. Ainda mais, acho que a 
região sul tá muito além do que a gente imagina de desburocratizar as 
ações e dar acesso a cidadania e a moradia, que está na verdade na 
constituição e que a gente luta por isso, é o nosso trabalho. Aqui no Sul é 
bem diferente de se trabalhar, temos poucas mobilizações, tem poucas 
ações. As pessoas tem medo, elas não são persistentes igual São Paulo 
que, acho que mais por causa dos nordestinos que aí estão né, e tantos 
outros estados aí que realmente fazem luta de classe, que tem a luta forte, 
que é de mobilização, que é bem diferente. (GRAÇA, 2021) 

Para Maria da Graça, a princípio, o processo todo parecia simples – o terreno já 

havia sido garantido com a SPU, e em seguida abriu o edital para viabilizar o projeto pelo 

FNHIS. Para pleitear os recursos do fundo, bastava afirmar que havia um terreno disponível 

e a demanda por unidades habitacionais, mas não existia qualquer fiscalização para 

comprovar se isso ocorria na realidade. O que aconteceu foi que, no momento de viabilizar o 

projeto, a legislação municipal não condizia com aquilo que a associação almejava. O 

projeto, que deveria conter 420 unidades, foi reduzido para 182 unidades, após concluir-se 

que o solo era em boa parte incompatível com a demanda inicial. Além dessas dificuldades, 

ainda houve outras, no momento da prestação de contas, onde comprovava-se que o valor 

do contrato havia sido devidamente empenhado. 

E você vai provar que usou todo o dinheiro para essa finalidade. 
Infelizmente ou felizmente não deu tempo de a gente fazer isso porque 
tivemos que devolver o dinheiro, embora o projeto estivesse no estágio de 
95% de conclusão, com a ressalva apenas do alvará. A gente não 
conseguia que o município permitisse por conta de uma burocracia do 
conselho, eles têm um conselho que aprova o EIV [Estudo de Impacto de 
Vizinhança], que é o estudo de impacto na vizinhança, e ficou nisso. 
(GRAÇA, 2021) 
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Além de todas as exigências, havia ainda a condição de ter o projeto aprovado na 

prefeitura para que o contrato fosse considerado concluído. O problema é que o tempo de 

aprovação de um projeto pode se estender até mesmo por anos, não se ajustando aos 

prazos estabelecidos nos contratos do FNHIS. Como o projeto ainda não havia sido 

aprovado, segundo Maria da Graça por um pequeno detalhe em relação ao Estudo de 

Impacto de Vizinhança, houve a dificuldade para aprovar a prestação de contas. Apesar 

desse entrave, já que o projeto estava praticamente completo, a prestação de contas do 

valor gasto até aquela etapa de desenvolvimento foi aceita e o contrato foi dado como 

concluído pelos gestores, mas outros contratos sob responsabilidade da UNMP no Estado 

do Paraná não tiveram o mesmo desfecho – grande parte da verba teve de ser devolvida 

para o fundo, até mesmo valores que já haviam sido gastos, e a entidade segue com 

problemas para prestar contas desses contratos.  

Por fim, o plano era de realizar a obra em São José dos Pinhais com recursos do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de a proposta ter sido selecionada pelo 

programa, isso ocorreu num momento desfavorável, quando o governo havia reduzido 

prazos para concretização dos contratos. Graça relata que no governo de Dilma Rouseff 

(2011-2016) havia um prazo de 90 dias – que muitas vezes era prorrogado – para entrega 

da documentação após seleção pelo PMCMV. No entanto, após Michel Temer assumir a 

presidência (2016), esse prazo foi reduzido para apenas 30 dias, sem possibilidade de 

extensão. Como vários anos já haviam se passado desde a conclusão do projeto e alguns 

documentos precisavam de atualização, não houve tempo hábil para entrega da 

documentação finalizada. Para completar, expirou o prazo para oficializar a doação do 

terreno pela SPU, que dependia da contratação da obra. A SPU emitiu o documento de 

Concessão de Uso do Solo, que é garantido por 3 anos, sendo que nesse tempo deve-se 

executar a obra. Apesar disso, foi possível prorrogar o prazo e hoje a entidade ainda tem 

garantida a doação do terreno (GRAÇA, 2021).  

Moral da história: nós temos hoje um terreno, nós temos um projeto mais ou 
menos concluído, porque agora nós temos que rever, fazer o projeto de 
novo. Nós estamos no segundo ano do governo federal, e não tem proposta 
nenhuma aberta de programa habitacional além do Casa Verde e Amarela, 
que não é nada. A gente não consegue atender as nossas famílias, o 
critério de atendimento é muito vago e burocrático. Nós temos um terreno 
vazio, lutando para implantar alguma coisa. O projeto tá pelo FNHIS e não 
tem dinheiro para execução. Esse é o dilema. (GRAÇA, 2021) 

Os casos de São José dos Pinhais e de Niterói demonstram como as ações de 

assistência técnica, quando efetivadas de forma isolada – incluindo apenas a garantia de 

recursos para projeto, mas não da obra como um todo – são muito frágeis, pois podem 



96 
 

resultar na concretização de projetos que ficam apenas no papel, tendo um impacto social 

muito pequeno para as famílias que demandam a habitação.  

A terceira experiência foi realizada no município Taboão da Serra, localizado na 

Região Metropolitana de São Paulo. O município firmou um total de 12 contratos entre os 

anos de 2007 e 2008, com valores que variam entre 19mil e 39mil reais. Desse total, 4 

contratos constam como concluídos e os 8 restantes como cancelados. Segundo o arquiteto 

e urbanista Francisco Barros, diretor do Departamento de Provisão Habitacional da 

prefeitura de Taboão da Serra entre os anos de 2007 e 2008, a ação de PSATHIS teve um 

resultado positivo no município, devido a uma estrutura pré-estabelecida. Naquele momento, 

além de a gestão à frente da prefeitura estar alinhada politicamente com a proposta do 

FNHIS, contava com uma equipe com experiência na área habitacional. 

Era um microcosmos de São Paulo com todo o instrumental que foi criado 
pelos governos democráticos populares do PT até então. Lá tinha de tudo: 
orçamento participativo, tinha a parte da intervenção nas favelas, tinha 
assessoria técnica, todas as áreas de saúde tinham uma certa integração, 
tinha o plano de habitação onde o próprio Nabil [Bonduki] com a equipe do 
LabHab fez. Vivia-se um pequeno microcosmo bastante virtuoso de 
integração dessas políticas. (BARROS, 2021) 

Para Barros, mesmo com toda a burocracia era notável a estrutura institucional em 

funcionamento naquele momento. Havia um Plano Nacional de Habitação, um fundo 

nacional, conferências com participação da sociedade civil, e o FNHIS permitia um leque de 

possibilidades para os gestores públicos, possibilitando inclusive que o fundo 

complementasse recursos para ações que já estavam sendo desenvolvidas pela prefeitura. 

Todo o sistema estava tão claramente estruturado que parecia, de acordo com o arquiteto, 

imbatível. 

No caso de Taboão, as ações eram mais coordenadas entre si. O FNHIS financiava 

a ATHIS, que era concretizada com a contratação de assessorias técnicas por licitação na 

modalidade carta-convite. A prefeitura realizava as obras através do Programa de Subsídio 

à Habitação de Interesse Social (PSH) ou de fundos próprios, dando continuidade ao 

trabalho. Havia também uma aproximação entre os técnicos e movimentos sociais, em que 

ambos os grupos contribuíam para concretizar as propostas. Barros descreve as inúmeras 

reuniões com os técnicos da Caixa, momentos em que eram discutidas as exigências do 

órgão, buscando facilitar os processos. Enquanto isso, os movimentos atuavam 

politicamente, pressionando o órgão para aprovar as propostas em análise. 
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Entre as ações concretizadas com financiamento do FNHIS, Francisco Barros 

destacou o caso da ocupação Osvaldinho, onde viviam 1500 famílias que sofriam ameaça 

de despejo. 

Osvaldinho era uma ocupação de 1500 famílias, muito parecido com aquele 
despejo que teve lá em São José dos Campos, que é o Pinheirinho, ele era 
similar. Se não fosse a Ângela Amaral [secretária de habitação do 
município] e se não fosse o FNHIS, teria virado Pinheirinho. Eram 1500 
famílias, mais ou menos, 1700, e aí precisava do trabalho de assessoria 
técnica para fazer a regularização fundiária, para fazer levantamento da 
qualidade das casas, para entrar em um processo de fazer ruas, de fazer 
infraestrutura, e o FNHIS acabou colocando dinheiro nesse projeto. Esses 
1500 moradores estão lá até hoje, e foi uma vitória da Ângela, ela peitou 
diretamente, junto com o ministério público, assinou PAC. (BARROS, 2021) 

Quanto aos contratos cancelados, Barros argumenta que estavam em 

desenvolvimento, mas não houve tempo hábil para concluir todas as atividades durante 

aquela gestão. Diferente desta, a gestão seguinte não deu prioridade para a execução dos 

projetos. De forma geral, o arquiteto vê o FNHIS com olhar positivo, mas ressalta que a 

complexidade das propostas que envolvem o fundo exige uma estruturação maior por parte 

do Estado, com mais recursos e corpo técnico. Por outro lado, observa que houve uma 

ruptura desde o momento em que a gestão democrática “perdeu” o Ministério das Cidades25, 

o que levou, pouco a pouco, a um processo de desmonte das políticas que lá estavam 

sendo estabelecidas. 

O problema é estrutural. O programa é bom, é necessário, funciona, o 
Estado brasileiro que não tem funcionários e dinheiro suficiente para fazer 
rodar essa responsabilidade que o FNHIS disponibilizava. Acho que a 
leitura é essa. O problema não está no FNHIS, o problema está no Estado 
brasileiro como um todo. Ele estava se estruturando e sofreu uma puxada 
de tapete e essa derrocada. (BARROS, 2021) 

2.3. De um sistema estruturado à ausência de uma política 

nacional de habitação 

O sistema estruturado naquele momento parecia “imbatível”, porém o que se revelou 

foi justamente o oposto. Dada a grande quantidade de recursos investidos, o PMCMV 

acabou por centralizar e consumir todos os esforços para fazer prevalecer uma política 

habitacional no país, que vinha sendo construída com base na instituição de órgãos, leis e 

planos – contando com processos participativos e inclusão da sociedade civil nas decisões – 

mas que pouco saíram do papel.  

Gradativamente o FNHIS foi sendo abandonado até mesmo pelos próprios 

movimentos, que viram no Minha Casa Minha Vida, através da modalidade Entidades, uma 

 
25 Inicialmente, o Ministério era comandado Por Olívio Dutra, vinculado ao Partido dos Trabalhadores, 
que ocupou o cargo de Ministro das Cidades até o ano de 2005. Quem assumiu a pasta em seu lugar 
foi Márcio Fortes de Almeida, indicado pelo Partido Progressista (atual Progressistas - PP). 
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oportunidade de viabilizar seus projetos com mais agilidade e recursos. Cabe observar que, 

exceto pelo Entidades, o PMCMV tem um caráter voltado para o mercado, tendo como 

agente executor empresas privadas, enquanto no FNHIS seriam os estados, municípios e 

entidades sem fins lucrativos, o que permitia que associações, cooperativas e movimentos 

sociais tivessem alguma autonomia na produção da moradia. Para Evaniza Rodrigues, o 

fundo ainda possibilitava ações mais abrangentes, para além da produção habitacional de 

novas unidades, e poderia ter sido utilizado como ferramenta para iniciativas pontuais, como 

melhorias habitacionais, situações de urbanização com pouca complexidade ou programas 

de locação social. 

O MCMV-E era um programa de produção habitacional, era um pedaço, era 
um componente. O FNHIS tinha a possibilidade de ser algo muito mais 
abrangente, de atender a política de forma muito mais ampla, várias 
demandas que a questão da habitação exige. O MCMV deveria ser 
comparado com uma das ações do FNHIS, e não com o FNHIS. O grande 
ficou pequeno, e o pequeno ficou grande, acabou que o programa MCMV 
virou toda a ação de habitação do Governo Federal, com um corte muito 
limitado. (RODRIGUES, 2020) 

Outra questão está relacionada a uma mudança na gestão federal, que se iniciou em 

2016, com o golpe que colocou Michel Temer na presidência. A partir de então, o governo, 

que dessa vez estava fortemente alinhado a uma política neoliberal, começou a efetuar 

cortes em políticas públicas e congelamento de gastos destinados à saúde e à educação. 

Rodrigues (2020) relata que na época houve um adiamento, por parte do Ministro das 

Cidades, da conferência que elegeria a gestão seguinte do Conselho das Cidades, órgão 

que indicava os membros do Conselho Gestor do FNHIS. Com isso, encerrou-se o prazo do 

mandato, e o conselho ficou sem conselheiros para assumir a gestão. Mesmo entrando com 

ação no Ministério Público Federal, os representantes da sociedade civil não tiveram vitória 

nesse embate. 

Em seguida, no ano de 2018, a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência tornou a 

situação ainda mais crítica. Já no início do mandato o presidente extinguiu o recém criado 

Ministério das Cidades, que passou suas atribuições ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional. Em seguida, anunciou que encerraria as atividades de todos os conselhos 

participativos em âmbito federal.  Em tese, o ConCidades e o CGFNHIS não poderiam ser 

extintos, pois foram instituídos por lei. No entanto, o governo não criou condições para que 

esses conselhos continuassem em funcionamento. Rodrigues explica como essa situação 

foi levada novamente ao Ministério Público Federal (MPF), mas sem obter resultados. 

na Lei que cria o Ministério do Desenvolvimento Regional, que criava o 
Ministério das Cidades, e nas atribuições que foram transferidas do 
Ministério das Cidades para o MDR, existe o Conselho das Cidades. O que 
não tem são os decretos posteriores, que regulamentam, que instituem 
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quantas pessoas compõem o conselho. Esses sim, poderiam ser 
revogados. Então a gente voltou com uma briga no MPF e não saímos do 
lugar com isso, infelizmente, dizendo que há uma ilegalidade em não dar as 
condições de instituir um Conselho. Os conselheiros do FNHIS são eleitos 
pelo plenário do Conselho das Cidades, e o conselho do FNHIS é uma 
exigência para aprovação das contas. Na nossa ação civil, a gente alegou 
que o FNHIS estava com as suas contas aprovadas indevidamente, porque 
não tinham passado pelo Conselho. (RODRIGUES, 2020) 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 3 | Assessoria Técnica no 

Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades 



O fim da gestão de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo, no ano de 1992, 

também provocou o término do programa FUNAPS Comunitário na capital paulista. 

Consequentemente, muitas das assessorias técnicas que atuaram durante esse período 

virtuoso de políticas de habitação social acabaram fechando as portas. Após a gestão 

petista, o programa foi suspenso e criminalizado pelos anos seguintes, tendo como 

consequência a paralização das obras, que foram retomadas apenas de forma pontual no 

ano de 1998, após resistência e luta dos movimentos. Foi somente em nova gestão do 

Partido dos Trabalhadores, de 2001 a 2004, que o programa foi retomado, focado no 

atendimento das unidades habitacionais que ainda não estavam concluídas desde a 

primeira gestão (RODRIGUES, 2013). 

As experiências do FUNACOM, ainda que breves, consolidaram uma forma de 

atuação das assessorias técnicas, assim como fortaleceram os movimentos de luta por 

moradia e influenciaram ações futuras, como a proposta de implementação do FNMP, 

abordado no capítulo anterior. Mais adiante, a pressão dos movimentos levou à criação do 

Programa Paulista de Mutirões em 1995, viabilizado pelo governo do estado. Para 

Rodrigues (2013), esse programa engessava as possibilidades da autogestão, induzindo os 

movimentos a aceitarem projetos elaborados pela Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) com tipologias padronizadas, e em 

alguns casos, impondo às associações a contratação de determinadas empresas para 

produção das unidades habitacionais. 

Na esfera federal, os movimentos de luta por moradia seguiram batalhando por 

recursos e políticas públicas que incluíssem a autogestão na produção da moradia. Ao longo 

da década de 1990, o governo federal financiou poucos projetos, sempre resultado da 

pressão dos movimentos sociais (RODRIGUES, 2013). Algumas ações resultaram em 

soluções pontuais, viabilizadas por programas que não incluíam inicialmente a atuação das 

assessorias técnicas. É o caso dos projetos financiados pelo Prohap Comunidade, que 

viabilizou empreendimentos no ABC Paulista - em Diadema, o conjunto “Buraco do Cazuza”, 

assessorado pela Usina, e em São Bernardo do Campo, 50 sobrados na Vila Industrial, com 

assessoria da Caap. Outra conquista foi financiada pelo Programa de Ação Imediata para 

Habitação (PAIH), após reivindicação dos movimentos nas Caravanas em Brasília. O Único 

projeto contemplado foi realizado através da gestão da Associação de Construção 

Comunitária de Santo André (ACCSA) e da assessoria técnica Caap, no município de Santo 

André (BARROS, 2019).  

No início dos anos 2000, quando foi elaborado pelo Instituto Cidadania o Projeto 

Moradia, retomaram-se as propostas de autogestão. Num primeiro momento, os 
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movimentos apresentaram ao Ministério das Cidades uma proposta de adaptação do 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), para inclusão de uma modalidade 

autogestionária. Algumas alterações foram realizadas no programa, mas acabaram não 

atendendo aos princípios da autogestão.  

Como resultado da pressão constante das organizações sociais, ao final de 2003 o 

governo federal apresentou a proposta de utilização do Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS) para a criação de um programa autogestionário. Após inúmeras negociações, foi 

aprovado em 2004 o Programa Crédito Solidário (PCS), que para os movimentos teria um 

caráter temporário, enquanto o Fundo Nacional de Moradia Popular não fosse conquistado 

(RODRIGUES, 2013). 

O Programa Crédito Solidário foi uma primeira experiência de um programa 

autogestionário em âmbito nacional que contava com uma vantajosa escala de recursos. 

Anos depois, em 2009, foi lançado o PMCMV, que acabou por centralizar todos os esforços 

voltados para a política habitacional no país. Por reivindicação dos movimentos, foi criada 

dentro deste programa a modalidade Entidades, com um desenho semelhante ao do PCS – 

trataremos das diferenças adiante – proporcionando às entidades sem fins lucrativos a 

produção habitacional nos moldes da autogestão e com assessoramento técnico. Para 

compreender o papel das assessorias técnicas no contexto do PMCMV Entidades, 

analisaremos neste capítulo as diversas formas de atuação dos arquitetos e urbanistas 

possibilitadas – e delimitadas – pelas normativas do programa. Pretende-se, desta forma, 

acrescentar elementos para contribuir com a reflexão sobre como a institucionalização 

dessa prática profissional configura o campo de atuação dos arquitetos e urbanistas no 

contexto das políticas de habitação de interesse social. 

3.1. Programa Credito Solidário 

Os quatro movimentos nacionais de luta por moradia – a União Nacional por Moradia 

Popular (UNMP), o Movimento Nacional de Luta por Moradia Popular (MNLM), a Central dos 

Movimentos Populares (CMP), a Confederação Nacional de Associações de Moradores 

(CONAM) - e o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) tiveram grande participação na 

construção do Programa Crédito Solidário. Fruto de negociações, mobilizações, marchas 

nacionais e intensos debates, o PCS tinha por objetivo priorizar o atendimento habitacional 

às famílias com renda de até três salários mínimos, organizadas em cooperativas, 

associações e demais entidades da sociedade civil, estimulando dessa forma o 

cooperativismo habitacional e o princípio de ajuda mútua, para garantir o protagonismo da 

população na produção de sua moradia (BRASIL, 2004).  
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A Caixa Econômica Federal, como integrante do Conselho Curador do FDS, era o 

agente operador do programa, que disponibilizava os recursos do fundo a um banco 

comercial – o agente financeiro – que, por sua vez, era responsável pela concessão de 

crédito aos beneficiários. Estes, por fim, deveriam estar associados a uma entidade 

organizadora, representada por organizações da sociedade civil, associações e 

cooperativas. Às entidades cabia a responsabilidade de sistematizar as demandas e solicitar 

os pedidos de financiamento, além de desenvolver toda a proposta do empreendimento. 

Ainda segundo as regras do programa, havia quatro modalidades operacionais, 

sendo: aquisição de material de construção, aquisição de terreno e construção, construção 

em terreno próprio e conclusão e ampliação ou reforma de unidade habitacional, tendo 

possibilidade de três regimes de construção, através de autoconstrução pelos próprios 

contratantes, por sistema de ajuda-mútua ou administração direta com contratação de 

profissionais ou empresas para a execução de serviços especializados. 

 No momento em que o programa foi criado, o FDS contava com recursos da ordem 

de 700 milhões de reais (NAIME, 2009). Desde seu lançamento, em junho de 2004, até 

agosto de 2011, foram investidos aproximadamente 387 milhões de reais, em um total de 

341 empreendimentos, abrangendo a construção de 21.695 unidades habitacionais 

(FERREIRA RFCF, 2012). 

Naquele momento, o PCS trouxe pela primeira vez a possibilidade de uma produção 

a nível nacional nesses moldes – com moradia destinada a famílias de baixa renda, através 

de processos autogeridos por movimentos sociais, e com tal escala de oferta e de recursos. 

Se considerado período da luta pelo FNMP, desde o início dos anos 1990, foram 

necessários 15 anos de reivindicações para a conquista de um programa com autogestão 

em âmbito nacional. No entanto, mesmo com a proposta estruturada desde 2004, foi 

somente depois de um ano de existência que o primeiro empreendimento foi contratado pelo 

PCS (CASTRO, 2018). 

Na construção e desenvolvimento do PCS houve grande resistência da CEF a uma 

série de reivindicações por parte dos movimentos. A instituição não estava habituada a 

elaborar um programa que não fosse baseado em critérios bancários e tradicionais, 

inadequados tanto aos programas de habitação social, quanto a uma proposta que incluía a 

autogestão. Não havia por parte do banco um reconhecimento do desempenho positivo das 

experiências anteriores de mutirões autogeridos, que se baseava na existência de um grupo 

organizado. No PCS, o financiamento era vinculado a um contrato individual com cada um 
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dos beneficiários, e não eram reconhecidas as associações e cooperativas como entidades 

jurídicas aptas a serem titulares dos financiamentos (MOREIRA, 2009). 

Segundo Fernanda Accioly Moreira (2009), as dificuldades enfrentadas pelas 

entidades proponentes eram reflexo do próprio desenho de operação do programa proposto 

pela CEF, que se ancorava na garantia de segurança de crédito da operação. Além disso, a 

cultura empresarial do banco, que sempre se deteve em operações que gerassem lucro 

para a instituição, se refletia na sua baixa flexibilidade em modificar tais critérios. 

Quanto às assessorias técnicas, tiveram uma pequena contribuição no momento das 

negociações, participando em reuniões em Brasília junto com os movimentos, com a Caixa 

e o Ministério das Cidades (BARROS, 2019). Ainda assim, na estrutura do programa, não 

era prevista a remuneração para os serviços de projeto, de organização das demandas, de 

estudo de viabilidade, antes mesmo que o empreendimento se mostrasse plenamente 

viável. 

Caso a associação não possuísse terreno próprio, antes de contratar o 

financiamento deveria buscar um terreno viável, negociar a compra com o proprietário, 

assim como providenciar toda a documentação fundiária do imóvel. Ainda era necessária a 

elaboração dos projetos, orçamentos, cronograma de obra e aprovação na prefeitura. 

Somente após todas essas etapas é que os recursos do FDS poderiam ser contratados. Ou 

seja, não havia certeza de que seria garantida a execução do empreendimento, mesmo 

após todos esses processos (MOREIRA, 2009). 

A entidade poderia nessa etapa ter acompanhamento de uma assessoria técnica, 

mas não havia previsão de orçamento para tais serviços, dificultando a atuação desses 

profissionais. Para os assessores, muitas vezes esse trabalho era realizado sem 

pagamento, exceto em casos em que as famílias se organizavam para viabilizar os serviços 

com seus próprios recursos. Havia ainda situações em que o poder local estruturava um 

apoio às entidades, ou outros casos em que existia uma relação próxima entre elas e a 

universidade (CAMARGO, 2016). 

Nos processos decorrentes da implementação do Programa Crédito 
Solidário, percebemos que em nenhum momento essa parceria com a 
assessoria técnica foi estimulada de fato e tampouco foi tomada por parte 
do Ministério das Cidades como diretriz do programa. Nem mesmo pela 
CEF, ainda que a ausência de assistência técnica às associações, tenha 
sido apresentada em 2005, como justificativa ao baixo desempenho do 
Programa. (MOREIRA, 2009, p. 164) 

Um contrassenso visto que a relação entre entidade e assessoria, parte do “tripé da 

autogestão”, é historicamente a essência da proposta autogestionária. É a partir dessa 
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relação que se torna possível produzir moradia não só como mercadoria, mas também como 

uma forma de inclusão da população nos processos econômicos, sociais e políticos 

(MINEIRO e RODRIGUES, 2012). 

Com efeito, as normativas que estabelecem o Programa Crédito Solidário não 

especificavam o que seria o escopo do trabalho de assessoria técnica, deixando em aberto 

essa interpretação. Em locais onde já estava consolidada essa forma de trabalho dos 

assessores técnicos junto aos movimentos sociais, foi possível o desenvolvimento de 

proposta baseadas na construção coletiva, ajuda mútua e autogestão. Com exceção de 

algumas cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, não existia no restante 

do país a figura da assessoria técnica. Em geral, o termo “assistência técnica” especificado 

nas normativas do programa poderia significar apenas o trabalho técnico de elaboração de 

projeto e acompanhamento de obra (MINEIRO e RODRIGUES, 2012). 

Em geral são profissionais, engenheiros e arquitetos, que desenvolvem os 
projetos com base no senso comum do que é habitação popular, e 
provavelmente, nunca se perguntaram o que poderia ser feito de diferente 
para atribuir melhor qualidade (com menor custo) àquela habitação. Seja 
porque até então nunca tinham desenvolvido projetos para HIS, pois quem 
sempre atuou nessa frente foi o poder público, ou porque nunca tiveram a 
oportunidade de trabalhar com grupos organizados e vê‐los como cidadãos. 
(MOREIRA, 2009, p.165) 

Quanto à configuração dos profissionais que desenvolveram o trabalho de projeto e 

acompanhamento de obra no contexto do PCS, Andrea Quintilhana de Castro (2018) 

identifica alguns modelos recorrentes de organização, a saber: (1) contratação de 

profissionais autônomos, que auxiliavam na viabilização dos empreendimentos, 

terceirizando os serviços de projeto e obra; (2) casos que a autora classifica como “felizes 

coincidências”, onde um grupo de profissionais estabelecia uma ótima relação com as 

entidades, e aceitava desenvolver os projetos, muitas vezes sem remuneração ou através 

de parcerias com prefeituras ou órgãos públicos; (3) contratação de construtora para 

empreitada global, incluindo todo o processo, desde a compra do terreno até a execução da 

obra; e (4) atuação dos escritórios de assessoria técnica, onde havia uma preocupação 

maior com o desenho e aspectos produtivos, situação que se limitou à esfera paulistana. 

Havia ainda o trabalho social, que apesar de sua reconhecida importância, não tinha 

recursos garantidos pelo PCS, acarretando na necessidade de contrapartida financeira das 

famílias. Geralmente estava ligado à equipe técnica de arquitetura e engenharia, ou por 

outras vezes, era realizado por pessoas ligadas diretamente ao movimento (CASTRO, 

2018).  
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Moreira (2009) destaca que o Crédito Solidário não só deixou de fortalecer o trabalho 

das assessorias técnicas, mas também não estimulou a ação autogerida. A autora aponta a 

contradição existente na incorporação formal do termo autogestão juntamente à empreitada 

global. “Fato que nos leva a confirmação de que pouco importa os meios pelos quais a 

habitação é produzida, já que essas duas formas de atuação apresentam propósitos e 

princípios antagônicos.” (MOREIRA, 2009, p.172, grifo da autora). Na ausência de uma 

adequada divulgação das possibilidades e arranjos das práticas autogestionárias pelo país, 

no momento de implantação do programa, o que se conformou como resultado foi a 

repetição dos velhos padrões de HIS difundidos pelo BNH e demais políticas habitacionais.  

Além dos impasses relacionados à autogestão, segue presente a questão do 

fortalecimento das práticas de assessoria técnica. Para a União Nacional por Moradia 

Popular, é indispensável que sejam criadas instâncias voltadas para capacitação de agentes 

envolvidos e promoção dessa prática profissional, como a concepção de uma rede nacional 

para integração entre os grupos de assessores existentes; a capacitação para autogestão 

destinada ao gestor público e aos servidores da Caixa; a promoção da assessoria 

multidisciplinar; e a criação de uma escola nacional de formação política para lideranças dos 

movimentos e assessores técnicos (UNMP, 2012). 

Na visão dos movimentos sociais, o PCS tinha um caráter temporário, pois o foco 

principal era a conquista no Fundo Nacional de Moradia popular. Após a aprovação da Lei 

do SNHIS/FNHIS, em 2005, os movimentos passaram a ter uma nova frente de atuação, 

que se tratava de reivindicar programas de habitação financiados pelo fundo. Como citado 

anteriormente, foi somente após 2007, com a aprovação da lei 11.578/2007, que se tornou 

possível às entidades sem fins lucrativos pleitearem os recursos do FNHIS.  

Essa questão toma grande parte da agenda dos movimentos sociais, de 
2006 a 2008, e dá início um longo processo de pressão. Dentro do governo, 
havia posições divergentes. Os que se posicionavam contra o repasse 
direto às entidades e associações, alegavam que a medida romperia a 
construção do SNHIS, que deveria articular as ações com estados e 
municípios e estes constituírem seus programas” (RODRIGUES, 2013, 
p.70). 

Após a mudança, por reivindicação dos movimentos, foi criada a modalidade 

Produção Social da Moradia (PSM) dentro do FNHIS. Contudo, surgiram uma série de 

questões de ordem burocrática que impediram a consolidação dessa modalidade, conforme 

relatamos no capítulo anterior.  Ao mesmo tempo, em 2009, surgiu o Programa Minha Casa 

Minha Vida, que acabou por centralizar toda a política habitacional a partir daquele 

momento. Com isso, o Programa Crédito Solidário se tornou obsoleto, e o PSM passou a 
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ser pouco atrativo às organizações sociais. Além do grande aporte de recursos destinado ao 

PMCMV, a modalidade Entidades era mais acessível do ponto de vista burocrático.  

o FNHIS podia atuar onde o MCMV não chega, pois o MCMV não resolve 

todos os problemas, mas ele acabou sendo o “primo pobre”, porque ele era 

mais complicado, tinha menos dinheiro, tinha muito mais burocracia. O que 

era produção, foi tudo para o MCMV, tanto da produção social da moradia 

quanto também a elaboração de projetos. (RODRIGUES, 2020) 

 

3.2. Programa Minha Casa Minha Vida Entidades  

 

Diferente do FNHIS e do Programa Crédito Solidário, o Programa Minha Casa Minha 

Vida surgiu de forma diferente – foi desenhado pelo Ministério da Casa Civil em parceria 

com 11 grandes empresas do setor imobiliário nacional, e elaborado com a finalidade 

explicita de enfrentar a crise econômica mundial que se desencadeou em 2008. O PMCMV 

mobilizou um grande aporte de recursos – somando um total de 593,5 bilhões investidos em 

habitação26 – forneceu subsídios significativos, além de aumentar o volume de crédito para 

aquisição e produção de moradia e promover a redução de juros. Mesmo tendo produzido 

um número significativo de unidades habitacionais, seu resultado controverso trouxe 

consequências para as cidades brasileiras, como o aumento do preço da terra, 

espraiamento urbano e segregação socioespacial27. 

Na prática, o Minha Casa Minha Vida era um conjunto de programas que tem como 

objetivo a produção habitacional para diversas faixas de renda, composto pelas seguintes 

modalidades: o Programa Nacional de Produção Urbana (PNHU), que incluía as 

modalidades Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Entidades (PMCMV-E), e a 

modalidade Oferta Pública de Recursos (para município com até 50 mil habitantes, 

conhecida como Sub50). Além disso, havia o Programa Nacional de Produção Rural 

(PNHR). 

O programa considerava faixas de renda diversas para atendimento da população. 

Nas faixas 1,5, 2 e 3, que equivaliam a renda maiores, a produção habitacional era realizada 

diretamente com as construtoras e viabilizada com a utilização de recursos onerosos do 

FGTS. O MCMV-E era uma das modalidades que atendia às famílias da faixa 1, com renda 
 

26 Considerando todas as modalidades do programa. Dados fornecidos pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional via e-SIC. 
27 Para ver mais detalhes dos efeitos do programa, ver Ferreira JSW (2012); CARDOSO, A.L. (org.) O 
programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013; e 
SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L.Z.; RUFINO, M.B.C. (org.) Minha casa... e a cidade? avaliação do 
programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
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de até três salários mínimos. Algumas de suas regras vieram do antigo PCS, já outras se 

assemelhavam à modalidade destinada às construtoras. De modo geral, a diferença dessa 

modalidade em relação às demais ocorria por conceder a uma Entidade Organizadora a 

responsabilidade pelo contrato, seleção, organização e indicação dos beneficiários, que por 

sua vez, deveriam enquadrar-se nas regras propostas pelo programa. Assim como no PCS, 

os recursos eram provenientes no FDS, que por sua vez, contava com recursos não 

onerosos do Orçamento Geral da União. Ainda existiam outras diferenças significativas em 

relação ao PCS. Além de atendimento exclusivo para a faixa 1, o programa oferecia 

subsídio relevante de até 90% do valor do imóvel, possibilitando a amortização do 

financiamento em até 10 anos, com parcelas mensais, que variavam de acordo com a renda 

mensal dos beneficiários. As operações financeiras ficavam asseguradas pelo Fundo 

Garantidor, eliminando o custo dos seguros na composição do financiamento. 

Os valores de financiamento da unidade habitacional foram atualizados 
(variando de acordo com o município), e se mostraram mais atraentes do 
que o PCS, ainda que isso tenha influenciado muito mais o aumento do 
preço da terra do que a ampliação do tamanho ou qualidade final da 
unidade habitacional (quando comparamos os produtos finais de cada um 
dos programas). Importante destacar também a criação no Entidades de 
novas modalidades operacionais, que priorizam a produção de unidade 
nova, mas possibilitaram o retrofit de edifícios antigos (em raríssimos 
casos). (CASTRO, 2018, p. 84) 

Outras diferenças em relação ao PCS tratavam dos regimes de construção. No PCS 

estavam previstos os regimes de autoconstrução, autoajuda (mutirão entre as famílias) e 

administração direta. Já no Entidades havia a incorporação do termo autogestão e presença 

do regime de empreitada global. Veremos mais detalhes adiante. 

O Entidades surgiu pela reivindicação dos movimentos de luta por moradia e do 

Fórum Nacional pela Reforma Urbana. Após a promoção de uma série de manifestações por 

parte dos movimentos, foi concedida a oportunidade de negociação diretamente com o 

governo federal, onde se apresentou a proposta de inclusão de uma modalidade 

autogestionária ao PMCMV. Mesmo que essas experiências tenham tido pouco ou nenhum 

espaço no território brasileiro, a vivência que esses movimentos tiveram com o programa de 

mutirões da prefeitura de São Paulo no início dos anos 1990 influenciou o desenho da 

modalidade (CASTRO, 2018). 

Apesar disso, o PMCMV-E tinha diferenças substanciais que resultaram em uma 

implementação não tão efetiva da autogestão. Isso fica claro na análise das relações entre 

os agentes que compunham o programa. A começar pelas Entidades Organizadoras (EO), 

que não necessariamente possuíam vínculo ou alinhamento ideológico com os movimentos 

de moradia, sendo que muitas sequer possuíam experiência anterior em autogestão. Já no 
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caso das assessorias, a ausência de profissionais qualificados em diversos locais do país 

levou as entidades a firmarem parcerias diversas, com prefeituras, professores e estudantes 

universitários, ou ainda profissionais autônomos sem atuação prévia na área. A ausência da 

figura das assessorias técnicas acabou por reduzir as possibilidades concretas de 

participação dos moradores nas decisões sobre projeto e obra.  

Representando o Estado, havia a presença da Caixa Econômica Federal (CEF) que 

figurava como Agente Financeiro e Operador, e o Ministério das Cidades, como Gestor de 

Aplicações. Na qualidade de Agentes Fomentadores, apareciam as prefeituras e governos 

estaduais, que poderiam atuar oferecendo apoio técnico, intermediando na viabilização da 

terra, dando contrapartidas financeiras, ou ainda executando diretamente etapas da obra 

referentes a infraestrutura (equipamentos públicos, mobiliário urbano, infraestrutura 

externa). 

3.2.1. Processo de contratação do PMCMV – Entidades 

 

Não se pode afirmar que o processo de contratação tratava-se de algo simples, 

como observaram Camargo (2016) e Castro (2018) ao relatar e analisar as etapas e 

dificuldades enfrentadas pelas EO. As autoras comparam o processo a uma “novela”, 

jornada, ou “jogo de tabuleiro” que envolvia uma série complexa de disputas, de 

procedimentos burocráticos e nem sempre se desenvolvia de forma linear – frequentemente 

as famílias e entidades permaneciam num “vai e vem” repetindo etapas para garantir a 

contratação. 

O início do processo dava-se com a habilitação da Entidade Organizadora no 

Ministério das Cidades. As EO, que poderiam ser cooperativas habitacionais, associações 

ou entidades privadas sem fins lucrativos, deveriam reunir, organizar e apoiar as famílias no 

desenvolvimento de todo o projeto e obra, além de poder atuar como representantes 

temporárias dos beneficiários nos financiamentos.  

Em paralelo, era necessário o empenho na busca de um terreno viável. Isso incluía 

tanto a possibilidade de negociação com órgãos públicos quanto uma busca por terrenos 

privados. Nesses casos cabia à entidade disputar pelo acesso à terra com agentes privados. 

Rodrigues e Mineiro (2012) ressaltam a total ausência de uma política pública fundiária e 

uma renúncia do Poder Público a um de seus principais papéis, ao deixar para o mercado a 

responsabilidade de regular onde e como seria a produção habitacional. Como o valor da 

terra faz parte do investimento total do empreendimento, restavam às entidades os terrenos 

mais baratos, ou seja, aqueles que “sobram” no mercado, geralmente localizados nas 
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periferias ou em áreas com problemas muito específicos, como questões ambientais que 

demandam soluções bastante complexas. 

Com a escolha do terreno, era possível solicitar a Compra Antecipada, modalidade 

na qual se permitia a aquisição de terreno e pagamento de assessoria para elaboração do 

projeto, mesmo antes de sua aprovação. No entanto, antes da assinatura do contrato exigia-

se o estudo de viabilidade do empreendimento, cujo custo era pago pelas famílias que já 

estavam acompanhando o trabalho da EO, ou ainda o serviço poderia ser oferecido como 

contrapartida pela assessoria, que apostava na contratação futura do empreendimento. 

Esse processo todo poderia ser repetido inúmeras vezes até que se encontrasse um 

terreno adequado, o que não acontecia de forma rápida. Muitas vezes apenas a negociação 

do terreno poderia levar anos, trazendo desgaste aos envolvidos28. Nesse período, era 

provável que a demanda já tivesse sido recomposta inúmeras vezes, tanto em função da 

adesão quanto em função da renda, que por mudanças poderia ter ultrapassado o limite 

estabelecido pelo programa. Ainda era possível que a assessoria técnica ou outros 

profissionais contratados estivessem desgastados com revisões projetuais, ou mesmo os 

responsáveis pelo trabalho social poderiam ter passado por dificuldades de mobilização 

devido à grande rotatividade do grupo (CAMARGO, 2016).  

Definido o terreno, o processo passava pela seleção preliminar da CEF, que avaliava 

a habilitação da EO no Ministério das Cidades, o estudo de viabilidade, a viabilidade 

financeira, o atendimento do local por redes de infraestrutura e a organização preliminar do 

grupo de beneficiários, que contava com um Plano de Mobilização Social para contratações 

em duas fases, ou um Plano de Trabalho Social para contratação em uma fase. Importa 

ressaltar que a aprovação da Caixa não garantia a contratação, pois ainda era necessário 

que o Ministério das Cidades e o governo federal garantissem os recursos necessários para 

o FDS. Tendo todas essas etapas asseguradas, então seria possível partir para a assinatura 

do contrato. 

De alguma maneira, chegar nesse estágio já é uma imensa vitória para 
essas centenas de famílias. Entretanto, dadas as características dos 
terrenos onde são construídos esses conjuntos (muitas vezes reféns de 
problemas fundiários, presença de APP ou grandes movimentações de terra 

 
28 Não obstante, o programa levou a um aquecimento do mercado imobiliário, possibilitando a 
especulação e elevando o valor da terra. Como o preço do terreno estava incluso no contrato, muitos 
proprietários, sabendo do potencial construtivo de seus imóveis, aumentavam seu valor de venda, 
aproveitando-se da maior busca por terra naquele momento. Além disso, a própria contratação do 
empreendimento também trazia um consequente aumento do preço dos terrenos em relação ao seu 
entorno. 
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por conta da topografia acentuada, ocupação dos limites da matrícula por 
assentamentos irregulares vizinhos, entre outras) a fase de aprovação do 
projeto legal pode ser bastante complicada e demorada, e deve ser 
continuamente compatibilizada com o regime de construção (administração 
direta com ou sem mutirão, ou empreitada global com construtora que 
queira ingressar nesse nicho de mercado do segmento popular). (CASTRO, 
2018, p.127, grifo da autora) 

Apesar da “vitória”, a assinatura do contrato era apenas um passo de um intenso 

processo que teria várias etapas pela frente. Ainda era necessário organizar a lista definitiva 

dos beneficiários, os quais deveriam estar inscritos no CadÚnico, comprovando sua renda e 

vulnerabilidade; aprovar projetos, orçamentos, constituir a CAO – Comissão de 

Acompanhamento de Obras, com competência de coordenar as obras, e a CRE – Comissão 

de Representantes do Empreendimento, com responsabilidade de gerenciar os recursos do 

FDS, ambas compostas por futuros beneficiários. A depender da assessoria e do perfil da 

EO, ainda era necessário organizar os grupos diversos em procedimentos participativos. 

A fase de licenciamento e aprovação de projetos também poderia trazer dificuldades, 

incorrendo na necessidade de prorrogação de prazos, e na ocorrência de negociações com 

órgãos públicos para superar os obstáculos. 

Tempo de análise e “vai-e-vem” de pendências no projeto; manobras via 
gabinete de Prefeito ou através de vereadores para alterações em leis de 
zoneamento; mudanças no potencial construtivo ou outras restrições que 
vão corresponder à área objeto do projeto serão constantes e irão compor o 
conteúdo de um conjunto de outras disputas que vão enredar esta etapa do 
processo. (CAMARGO, 2016, p.135) 

Tendo esta etapa sido superada, finalmente era iniciada a obra, estágio em que 

alguns atrasos também poderiam ocorrer, como problemas construtivos, com mão de obra, 

problemas financeiros como atraso de pagamento de parcelas, entre outros. Camargo 

(2018) observa que o próprio processo que envolve a autogestão também poderia aumentar 

o tempo de obra, tomando em conta que os processos decisórios – reuniões em comissões 

e assembleias – levavam mais tempo por envolver a totalidade e diversidade dos futuros 

moradores. Por outro lado, obtinha-se como ganho um maior controle social sobre os 

recursos e a garantia de melhores desempenhos. Já nos casos de empreitada global, 

poderiam acontecer alguns embates com a construtora, também causando atrasos no 

tempo de obra. Na tentativa de se adequarem ao orçamento mesmo com mudanças de 

preços ao longo do processo, as construtoras poderiam pressionar as entidades para reduzir 

a qualidade dos materiais de acabamento ou ainda suprimir itens, casos em que era 

importante a articulação da EO e os olhos atentos dos assessores técnicos para evitar tais 

situações.   
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Por fim, finalizada a obra, restava o encerramento dos contratos, e a lida com 

procedimentos burocráticos para legalização do empreendimento e transferência das 

unidades para os beneficiários. Essa etapa envolvia processos que poderiam levar anos, 

como a emissão de Laudo de Bombeiros, Certidão Negativa de Débitos com a Receita 

Federal, Certidão de Conclusão da Obras e habite-se da construção junto à prefeitura, 

Certidão Negativa de Débitos do INSS, Averbação e Registro das construções em cartório.  

Somente após superadas todas essas questões é que as famílias poderiam 

finalmente receber as chaves de suas novas moradias. Em suma, o processo de tornar 

realidade um empreendimento pelo Entidades era custoso e desgastante, envolvendo 

persistência das EO e famílias envolvidas. 

3.2.2.O lugar da autogestão no Entidades 

Considerando que os princípios da autogestão estão embasados no tripé que 

envolve as assessorias, Poder Público e movimentos sociais, é relevante observar de que 

forma esses preceitos são colocados dentro do PMCMV Entidades, podendo influenciar 

tanto na forma de participação das famílias quanto na atuação dos profissionais. Observa-se 

no Entidades que a autogestão é um termo com frequência relocado dentro do conjunto de 

normativas, tido em determinados momentos como um regime de construção, e em outros 

como princípio de onde se formam todos os demais regimes.  

No início do programa, em 2009, foi publicada a Resolução 141/2009, onde foram 

especificados como regimes de construção a autoconstrução; autoajuda ou mutirão; 

empreitada global; e por fim, administração direta ou autogestão, sem definição clara do que 

era cada regime. A participação das famílias ficava garantida pela presença de duas 

comissões: a CAO – Comissão de Acompanhamento de Obras e a CRE – Comissão de 

Representantes do Empreendimento. Cada comissão deveria contar, no mínimo, com um 

representante da entidade e dois representantes dos beneficiários, que deveriam ser 

distintos entre si.  

Segundo Mineiro e Rodrigues (2012), para as entidades que já tinham a autogestão 

em sua concepção política foi preciso adaptar-se aos regimes estabelecidos. De modo 

geral, essas entidades optaram pela administração direta com mutirão parcial. Nesses 

casos, de acordo com Camargo (2016), o mutirão era uma forma de criar e fortalecer laços 

entre os futuros moradores, aproximando-os do processo de construção, através de 

atividades como limpeza e organização do canteiro de obras. 
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Nesse regime, a entidade contrata uma assessoria técnica multidisciplinar, 
que elabora o projeto, acompanha a execução das obras e forma um grupo 
gestor para as tarefas administrativas, de compra de materiais e de 
contratação de trabalhadores e/ou serviços. As etapas das obras são 
contratadas uma a uma, de acordo com a sua complexidade, com 
prestadores de serviços diversos. Nessa modalidade não há uma 
construtora responsável por toda a obra. A gestão financeira é feita pela 
CRE. As famílias participam da gestão do empreendimento através das 
assembleias, das comissões de obra e do trabalho mutirante. (MINEIRO e 
RODRIGUES, 2012, p. 36) 

Em alguns casos “virtuosos” outras tantas comissões temáticas foram constituídas, 

além da CAO e da CRE, envolvendo todos os futuros moradores do empreendimento. Por 

outro lado, houve situações em que nem a participação prevista nas normativas foi 

implementada, indicando que a instituição das comissões era apenas uma incumbência 

burocrática (CAMARGO, 2016). 

Ao longo da reestruturação das normativas, o termo autogestão foi colocado e 

retirado dentre os regimes de construção. Na Instrução Normativa 36/2009, o termo sequer 

se apresentava, aparecendo novamente em resolução aprovada em 2011. Foi a partir de 

2014, na segunda fase do programa, que ocorreram mudanças significativas nos 

regramentos. Na Resolução 200/2014 e Instrução Normativa 39/2014, passaram a serem 

considerados dois regimes de construção: (1) Autogestão, que engloba autoconstrução, 

mutirão e administração direta, e (2) Cogestão, que abarca a empreitada global.  

O Entidades acabou propiciando algumas vantagens indiretas para as empresas, em 

relação à modalidade do PMCMV voltada exclusivamente a elas. Isso porque acabava 

facilitando o acesso aos recursos das organizações sociais. Como muitas não possuem 

capital de giro, em 2011 foi regulamentada a antecipação de parcelas do financiamento. 

Além desse quesito, havia a dispensa de avaliação de risco, o que tornava a modalidade 

vantajosa às construtoras.  

Ao abrir espaço para o regime de empreitada global, o programa deixava de 

fortalecer as práticas autogestionárias. Nesse caso, todo o processo ficava a cargo das 

construtoras, que tinham como objetivo a redução no tempo de construção visando o lucro, 

e não necessariamente as práticas que envolviam a participação e decisão por parte das 

famílias beneficiárias. Era justamente nesse regime que se abriam brechas para os casos 

de “barriga de aluguel”, onde eram utilizadas como proponentes entidades “fantasma”. 

Dadas as vantagens da modalidade Entidades em relação às demais – como a antecipação 

de parcelas – ocorreram casos nos quais as propostas eram formatadas pelo próprio Poder 

Público municipal, que não conseguia produzir autonomamente; ou ainda por construtoras, 

sem participação das famílias beneficiárias, utilizando o nome de uma entidade de fachada. 
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Era a empreitada global travestida de administração direta. Dessa forma, as construtoras e 

prefeituras conseguiam acessar os recursos de forma antecipada, e sem dispor de risco 

financeiro no processo de venda das unidades (CAMARGO, 2016; CASTRO, 2018) 

Além dessas questões, Rodrigues (2013) ressalta que o modelo do Entidades não 

respondeu a uma política autenticamente autogestionária, pois o empreendimento era 

tratado como uma soma de financiamentos individuais, sendo que a proposta defendida 

pelos movimentos era a do financiamento coletivo, podendo ou não ser individualizado no 

final do processo. Esse quadro foi sendo modificado em 2012, com novas regulamentações 

do programa. No entanto, ao final da obra as unidades e o retorno do financiamento ainda 

deveriam ser individualizados. 

3.2.3. O lugar das assessorias técnicas no Entidades 

Assim como ocorria com a autogestão, o escopo do trabalho das assessorias não 

era definido claramente nas normativas, abrindo brechas para arranjos diversos e inúmeras 

formas de atuação. Além do mais, em determinados momentos as assessorias sequer 

figuravam como participantes do programa. Veremos ainda como aos poucos as normativas 

foram sendo reconfiguradas de forma extremamente sutil, trazendo consequências na 

atuação das assessorias técnicas e dificultando essa forma de atuação profissional. 

Para as assessorias técnicas já consolidadas anteriormente, o Entidades foi uma 

oportunidade para continuar trabalhando em conjunto com os movimentos de luta por 

moradia, mas dessa vez com um grande aporte de recursos e em um programa de escala 

nacional. Nas experiências autogestionárias dos anos 1980 e 1990, as assessorias 

figuravam como agentes do programa, parte do tripé da autogestão, junto ao Estado e aos 

movimentos sociais29. Já no Entidades, essa relação foi transformada em uma estrutura 

mais complexa, onde atuavam prefeitura, governo estadual, CEF, Ministério das Cidades, 

assessoria técnica, proprietário da terra e construtora, sendo que a responsabilidade da 

Entidade Organizadora passou a ser muito maior (CASTRO, 2018). 

Em locais onde essa atuação profissional já estava consolidada, foi possível 

observar a presença de equipes multidisciplinares, envolvendo campos diversos de atuação 

como Direito, Sociologia, Serviço Social, entre outros, tendo como referência as 

experiências realizadas em São Paulo nas décadas anteriores. Presenciava-se a realização 

 
29 Cabe lembrar aqui que nas primeiras iniciativas de programas, ainda que em modalidade 
experimental, como o Prohap Comunidade, negociado em 1989 com a CEF, previa-se a inserção da 
assessoria técnica como interveniente nos contratos entre a Caixa e as associações comunitárias. 
Isso garantia uma atuação muito bem definida das assessorias técnicas em cima daquilo que 
prescrevia sua personalidade jurídica.  
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não somente de um trabalho técnico, mas também uma aliança política da assessoria com a 

entidade.  

Pra gente a assessoria técnica sempre foi a garantia da nossa autonomia 

em relação ao Governo. Pra nós, a relação com assessoria é uma relação 

profissional, mas antes de tudo, uma relação política, é alguém que está 

defendendo o mesmo princípio que eu, está defendendo os mesmos direitos 

que eu. (RODRIGUES, 2020) 

Não por acaso esses grupos de assessores, muitas vezes remanescentes daqueles 

criados nas experiências autogestionárias anteriores, estão presentes nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tendo vínculos concretos com os movimentos 

nacionais de luta por moradia. Por outro lado, nos demais estados foram estabelecidas 

relações diferentes, que caracterizam as assessorias muito mais como prestadoras de 

serviços (CAMARGO, 2016). No entanto, mesmo para as assessorias mais “tradicionais” 

houve uma certa profissionalização e reconfiguração em sua atuação, muito em 

consideração ao desenho dos programas habitacionais. 

Houve uma mudança brutal na forma da atuação das assessorias no início 
dos anos 90 do que elas fazem hoje, né. Elas têm uma característica, eu 
diria mais gerencial do que nos anos 90, a profissionalização destas 
assessorias é bem maior em relação aos anos 80 e 90. No final dos anos 80 
e 90 você tinha uma efervescência muito grande de assessorias técnicas, 
pelo período que estava vivendo, pela novidade que era. Eu diria que houve 
uma mudança de atuação até porque o formato dos programas de moradia 
mudou bastante também, ele é muito mais hoje autogestão do que mutirão 
e houve uma profissionalização também dos mutirantes e no modo de 
produção das moradias (BARBOSA, 2018). 

Segundo Mariana Cicuto Barros (2019), o Entidades permitiu arranjos distintos de 

prestação de serviços aos movimentos de moradia. Além das assessorias técnicas que já 

são referências nesse campo, em algumas situações foram prefeituras ou órgãos estaduais 

que ofereceram os serviços em forma de apoio. Ainda havia situações em que as próprias 

Entidades tomavam frente e criavam vínculos com profissionais autônomos ou escritórios, 

que não necessariamente possuíam experiência na área. Por fim, existia a atuação das 

construtoras, que realizavam os projetos com pouca ou nenhuma participação das famílias, 

indo na contramão das práticas de autogestão. 

Por diversas vezes, era a assessoria que também executava o Trabalho Social.  Aqui 

há uma diferença clara entre o Entidades e o PCS, que é a previsão de orçamento 

específico para Trabalho Social. No Entidades foi fixado 1,5% do valor da operação, no caso 

de loteamentos, e 2% para empreendimentos em forma de condomínios. Também era 

possível para a EO alocar até 15% do valor previsto para o Trabalho Social na etapa pré-

obras, nos casos da modalidade Compra Antecipada. 
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Destaca-se a importância das equipes multidisciplinares presentes nas assessorias 

técnicas, que ao contar com a presença de profissionais de áreas diversas, é capaz de 

realizar um trabalho mais amplo, indo além da elaboração dos projetos e acompanhamento 

da obra. Esses profissionais trabalhavam em conjunto com as entidades em atividades pré e 

pós-obra, no cadastro das famílias no CadÚnico, na organização de assembleias, e ainda 

na avaliação pós ocupação. 

Em relação às resoluções e normativas do programa, é possível observar que as 

assessorias não apareciam como participantes em um primeiro momento. Na IN 36/2009 a 

assessoria figurava na composição do investimento, sendo o valor correspondente ao custo 

de elaboração, licenciamento e execução do projeto. Ainda passou-se a exigir o regime de 

empreitada global para os casos de construção verticalizada, exceto se a Entidade 

Organizadora ou a assessoria técnica comprovasse experiência nesse porte de edificação.  

Foi na Resolução n°182/2011 e Resolução n°194/2012 que as assessorias 

apareceram como participantes do programa. Já nas IN 34/2011 e IN 14/2013 isso não 

ocorreu, porém esses serviços foram exigidos no caso de contratação dos regimes de 

autoconstrução, autogestão ou administração direta. As assessorias continuaram como 

parte do investimento, sendo especificado que até 8% do valor poderia ser destinado a esse 

fim, com uma mudança no escopo: além dos projetos, também foi inclusa mais uma 

atribuição de acompanhamento de obras e administração nesse valor.  

Na Resolução n°200/2014 e IN 39/2014 que a regulamenta, as assessorias técnicas 

finalmente apareceram como agentes do programa, tendo como função projeto, 

acompanhamento e gerenciamento da execução do empreendimento. A partir desse 

momento, houve uma pequena mudança: no lugar da exigência de contratação de 

assessoria técnica no regime de autogestão, passou a ser exigida a comprovação de acervo 

técnico, que poderia vir tanto do responsável técnico contratado pela EO, ou por sua 

assessoria técnica. Observa-se que sempre havia uma “opção” no lugar da assessoria, 

sendo que em momento algum havia um incentivo a esse trabalho, e tampouco se 

considerava a obrigatoriedade de sua contratação. Outra mudança que apareceu na IN 

39/2014 foi a exigência de responsável técnico indicado pela EO para fiscalização da obra 

no regime de empreitada global30. 

Mais recentemente pôde-se observar outras mudanças nas normativas, que 

passaram a especificar valores teto para gastos com projetos e assessoria técnica. Na IN 

 
30 A assessoria USINA foi contratada pelo MTST nesse regime, para fiscalizar a obra do Conjunto 
João Cândido, em Taboão da Serra. Para mais detalhes desse processo, ver a tese de Camila 
Camargo (2016). 
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14/2017, o investimento no componente projetos era limitado a percentuais específicos, 

conforme o número de unidades habitacionais de cada empreendimento:  

7.5.1 Empreendimentos com até 100 (cem) unidades habitacionais: 
investimento limitado a 3% (três por cento) do valor total da operação, 
subtraído do valor correspondente aos custos indiretos para legalização 
das unidades. 

7.5.2 Empreendimentos com mais de 100 (cem) e limitados a 300 
(trezentas) unidades habitacionais: investimento limitado a 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor total da operação, subtraído do valor 
correspondente aos custos indiretos para legalização das unidades. 

7.5.3 Empreendimentos com mais de 300 (trezentas) unidades 
habitacionais: investimento limitado a 2% (dois por cento) do valor total da 
operação, subtraído do valor correspondente aos custos indiretos para 
legalização das unidades. (BRASIL, 2017a, grifo nosso) 

Já na IN 18/2017, publicada alguns meses depois, houve uma pequena alteração 

que trouxe uma grande diferença na composição dos custos de projeto. Nos itens 7.5.1 a 

7.5.3 foi excluído o termo “legalização das unidades” e passou-se a considerar apenas 

“custos indiretos”:  

7.5.1 Empreendimentos com até 100 (cem) unidades habitacionais: 
investimento limitado a 3% (três por cento) do valor correspondente ao 
somatório dos itens componentes do investimento, excetuados aqueles 
referentes ao custo indireto. 

7.5.2 Empreendimentos com mais de 100 (cem) e limitados a 300 
(trezentas) unidades habitacionais: investimento limitado a 2,5% (dois e 
meio por cento) do valor correspondente ao somatório dos itens 
componentes do investimento, excetuados aqueles referentes ao custo 
indireto. 

7.5.3 Empreendimentos com mais de 300 (trezentas) unidades 
habitacionais: investimento limitado a 2% (dois por cento) do valor 
correspondente ao somatório dos itens componentes do investimento, 
excetuados aqueles referentes ao custo indireto. (BRASIL, 2017b, grifo 
nosso) 

O que pode parecer uma pequena alteração no texto mudava drasticamente o valor 

especificado para projeto, ou seja, reduzia o pagamento das assessorias técnicas. Dessa 

forma retirava-se da composição do investimento em projeto o percentual incidente sobre os 

custos indiretos (o conhecido BDI – Benefícios e Despesas Indiretas). A mudança da 

normativa demonstra como não havia, por parte do programa, uma valorização do trabalho 

realizado na etapa de projeto. 

Outra dificuldade enfrentada pelas assessorias nas alterações das normativas 

ocorreu da Fase 1 para a Fase 2 do programa. No início, era destinado 8% do investimento 

para a assessoria, sendo 2,5% para o projeto e 5,5% para a obra. Na segunda fase, foram 
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inclusos nesses 8% a administração da obra, que não é papel das assessorias, mas sim das 

EO. A partir desse momento, criou-se uma disputa entre as assessorias e as EO, sendo os 

8% negociados com os movimentos, diminuindo bastante o valor pago pelo trabalho técnico.  

Isso tem a ver com um entendimento que é propositadamente confuso da Caixa e dos 

gestores em relação ao papel das assessorias, que compreendiam que a assessoria 

cumpria o papel de uma construtora (LAZARINI, 2021). 

Por outro lado, a Compra Antecipada, uma mudança importante que passou a ser 

incorporada com o PMCMV Entidades, auxiliou, de certa forma, o pagamento das 

assessorias no início do trabalho de desenvolvimento de projeto. Dessa forma, uma 

dificuldade antes enfrentada no PCS, que era a necessidade de elaboração do projeto e 

aprovação na prefeitura antes da compra do terreno ficou superada, facilitando também o 

acesso à terra para as entidades. Antes da Compra Antecipada, o processo de procura de 

um terreno viável técnica e economicamente, com posterior desenvolvimento e aprovação 

de projeto tomava um tempo tão grande que muitas vezes o proprietário da terra desistia da 

venda. Era uma situação desigual, onde os movimentos tinham que buscar no mercado os 

terrenos viáveis, competindo com o próprio mercado imobiliário e construtoras 

estabelecidas.  

Essa proposta foi elaborada pela UMM, tendo apoio de assessorias técnicas de São 

Paulo. Foi apresentada logo no início do programa, mas pouco contratada em sua primeira 

fase, tendo maior adesão após uma série de seminários reivindicados pelos movimentos e 

promovidos pela Caixa. Evaniza Rodrigues ressalta que a modalidade inclusive invalidou a 

necessidade de uma ação de assistência técnica advinda do FNHIS: 

Eu lembro do dia em que a gente apresentou a proposta, foi para a Dilma, 
ela era Ministra da Casa Civil. Estávamos negociando a construção do 
MCMV, nós tínhamos uma reunião com ela. Eu expliquei a situação, qual 
que era a alternativa, e o Jorge Hereda era vice-presidente da Caixa, estava 
ao lado dela, aí ela falou: “Hereda, o que essa menina está falando, é isso 
mesmo?”, e ele falou “é, ela está certa”. A proposta foi aprovada em 20 
minutos e, claro, depois levou um século para poder colocar em pé. Com 
isso, você deslocou um pouco da necessidade de uma ação de assistência 
técnica do FNHIS, você deslocou para o MCMV, com a vantagem que você 
já amarrava recursos para fazer a obra, e no FNHIS você não amarrava. 
(RODRIGUES, 2020) 

Mesmo com alguns avanços, a Compra Antecipada ainda não resolvia como um todo 

o pagamento das assessorias. Para sua aprovação, era necessária a apresentação de 

estudo de viabilidade técnica do empreendimento, trabalho cujo valor não estava incluso no 

pagamento. Ou seja, a entidade e as famílias tinham que arcar com esse custo por conta 

própria, caso contrário, as assessorias trabalhavam sem retorno financeiro.  
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Apesar dos avanços, a modalidade não resolve de forma definitiva essa 
questão e também oculta a resistência do Ministério e CEF em aceitá-la 
como forma de garantir melhores projetos, além de não enfrentar as 
questões de acesso à terra, quando determina às entidades a 
responsabilidade de disputa por terras disponíveis no mercado aquecido 
pelo próprio programa. (BARROS, 2019, p.213) 

Para algumas entidades, viabilizar o projeto com assessoria técnica era a garantia de 

uma maior qualidade, assim como de atendimento mais adequado às necessidades das 

famílias beneficiárias, apesar das dificuldades enfrentadas. Já para as entidades que 

contratavam o regime de empreitada global era possível viabilizar o projeto 

antecipadamente – algo facilmente resolvido pelas construtoras, que apresentavam projetos 

padronizados e pouco adaptados às demandas locais e de seus futuros moradores.  Na 

ausência de incentivos e instrumentos para caracterização do trabalho das assessorias e 

qualificação dos projetos, possibilitava-se a aprovação de soluções controversas, 

reproduzindo práticas problemáticas para as cidades (BARROS, 2019). 

3.3.4. Modelos de assessoria em debate 

 

Sem a definição concreta do escopo do trabalho das assessorias técnicas – cabe 

ressaltar que dentro das normativas o termo variava entre assessoria e assistência técnica – 

abriu-se a possibilidade para diversos arranjos e atuações. Barros (2019) faz uma análise 

das formas com que o trabalho técnico configurou-se em situações diversas nos estados de 

São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Esses três estados, conforme constatado pela 

autora, foram os que mais produziram habitação no âmbito do Entidades. 

Dentre as inúmeras formas de atuação, a primeira se relaciona às assessorias 

técnicas formadas entre as décadas de 1980 e 2000, com experiência em práticas 

autogestionárias. Essa atuação foi predominante no estado de São Paulo, e apareceu em 

contratos no regime de administração direta, permitindo a realização da obra com 

autogestão e mutirão parcial. Nesses casos, as assessorias – compostas por equipes 

multidisciplinares – desenvolviam o projeto, realizavam o acompanhamento e gestão das 

obras, que geralmente era executada por pequenas empreiteiras. Há ainda casos em que 

houve atuação semelhante por parte das assessorias, mas foi realizada contratação de 

construtora para execução. A presença dos procedimentos autogestionários se restringiu às 

entidades e assessorias que já tinham uma relação histórica com essas práticas (BARROS, 

2019). 

Por outro lado, houve situações em que ocorreu uma relação mais próxima com as 

construtoras, configurando atuações distintas. São casos em que a assessoria atuou como 
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agente fiscalizador de obra cujo projeto e execução eram de responsabilidade da 

construtora. Em outras situações, a assessoria entrava como colaboradora em projeto 

desenvolvido por construtora, ou somente na etapa de trabalho social, ou ainda, ficava 

responsável pelo projeto, trabalho social e fiscalização da obra. Afora as atuações das 

assessorias, foram identificadas outras em que esse trabalho era efetuado por um arquiteto 

ligado à entidade, por uma cooperativa, por funcionários da prefeitura, ou por um escritório 

convencional. 

Algumas atuações aproximam-se do que é conhecido como assessoria 
técnica no centro do processo de luta por moradia nas décadas de 
1980/1990 e outras revelam certo deslocamento desse “escopo original” e 
se ajustam conforme o contexto do programa e nas relações com as 
entidades. (BARROS, 2019, p.239) 

Saindo da esfera paulista, a autora observa que havia mudanças na atuação dos 

profissionais. No caso de Goiás, alguns arquitetos se referenciavam nas experiências de 

São Paulo e atuavam com entidades engajadas na busca por práticas participativas, ainda 

que a ausência de experiências autogestionárias nos mesmos moldes daquele estado 

tenham trazido certas dificuldades para essa forma de atuação. Já no Rio Grande do Sul, 

aponta-se que a atuação pode estar ancorada nas práticas cooperativistas presentes no 

estado, e na relação próxima com os movimentos nacionais de luta por moradia: MNLM, 

CONAM e CMP. Essas experiências baseavam-se em práticas participativas e possuíam 

vínculo com a trajetória e agenda da luta por moradia, mas não necessariamente se 

referenciavam nas assessorias paulistanas, salvo pequenas exceções.  

Uma experiência que merece destaque por evidenciar as contradições provocadas 

pelo programa em relação à autogestão, ocorreu no Maranhão, onde houve o envolvimento 

da assessoria técnica paulistana Usina e uma entidade sem qualquer vínculo com as 

práticas autogestionárias.  

Uma coisa são os programas e os movimentos fazendo aqui em São Paulo 
na década de 1990, na redemocratização. Outra coisa é o MCMV 
nacionalizado. Por exemplo, Piquiá no Maranhão, que não tinha nenhuma 
experiência de luta por moradia, de produção autogestionária e aí isso 
pousa lá. O Entidades pousa lá, numa lógica clientelista. (LAZARINI, 2021) 

A experiência do Piquiá de Baixo, localizado no município de Açailândia, no 

Maranhão, é relatada por Kaya Lazarini, assessora técnica da Usina. Os moradores do 

assentamento vêm sofrendo há anos com problemas de saúde provocados pela poluição 

gerada pela presença da Vale do Rio Doce, responsável pela produção ferro gusa na região. 

Por esse motivo, a comunidade conquistou o direito de ser relocada e receber novas 

moradias. Em 2012, a partir de uma concorrência, a Usina passou a assessorar a 

comunidade, e apesar dos desafios – cerca de 2.400km que separam Açailândia de São 
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Paulo e um curto tempo para elaboração do projeto – o trabalho foi realizado com 

participação dos moradores, incluindo capacitação em autogestão, resultando em um 

projeto que considerava os aspectos da vida local e integração com o bairro vizinho.  

Entre o início do desenvolvimento do projeto, passando por sua aprovação na 

prefeitura, seleção pelo Ministério das Cidades para enquadramento no Entidades, até a 

aprovação do orçamento final pela Caixa, passaram-se cinco anos. Durante todo esse 

período, os assessores vinham dedicando-se intensamente, sem remuneração adequada, 

enquanto as famílias aguardavam sob condições nada saudáveis – mais uma vez, o tempo 

da burocracia não condiz com o tempo das necessidades. Após início das obras, em 2018, 

houve alterações na regulamentação do programa que acarretaram na necessidade de 

infraestrutura extra, resultando em aumento no orçamento. Por fim, a conta para finalizar as 

obras não fechava. Lazarini relata que, devido às dificuldades, a Usina se desligou do 

processo, por uma incompatibilidade entre o projeto político-arquitetônico da autogestão, e 

sua adequação a um programa de caráter mercadológico, que naquele momento era 

operado por pessoas que não estavam vinculadas à luta política da autogestão. Para a 

assessora técnica, é preciso lutar para romper com a lei, abrindo possibilidades para 

produzir habitação numa outra lógica. É necessário, portanto, caldo social – pouco 

articulado no contexto do Maranhão – do contrário, é preciso adequar-se à lei e às normas. 

Então, uma vez que o programa não colaborava, a gente era lunático 

praticamente, entendeu? No projeto, na aprovação, na obra... Quantos 

técnicos da Caixa viram a obra do Piquiá e falaram assim "Mas porque 

vocês fizeram três tipos de casas diferentes? Dá muito mais trabalho!". Não 

tem lógica para eles, sabe? Porque não tem mesmo, do ponto de vista da 

racionalidade do programa não tem. Eu acho que a questão das 

racionalidades diferentes é muito importante, porque a gente está ‘dando 

murro em ponta de faca’. (LAZARINI, 2021) 

Observadas essas situações, é evidente que o formato “tradicional” das práticas 

autogestionárias ainda é muito particular do estado de São Paulo. Tais experiências 

incentivaram os movimentos a pleitear a modalidade Entidades, e ainda assim foi preciso 

enfrentar grandes dificuldades para consolidar uma produção habitacional dentro desses 

moldes. Em primeiro lugar, não havia uma definição do que é autogestão ou assessoria 

técnica nas normativas, tampouco havia um incentivo a essas práticas. As normas abriam 

espaço para soluções que se aproximam muito mais do modo “convencional” de produção 

habitacional, que não contempla a participação da população, ainda que a modalidade tenha 

surgido por uma demanda popular. Ao longo dos anos, foi preciso um esforço tanto por 

parte dos movimentos sociais, quanto das assessorias já consolidadas no campo, para 
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poder empreender uma produção habitacional que se diferenciasse daquela 

convencionalmente praticada pelo mercado. 

Ao mesmo tempo, o programa produz mudanças na atuação das assessorias, que 

deixam de ser participantes ativas e passam a ter um papel muito mais voltado à prestação 

de serviços. Isso se observa claramente nas diversas configurações desse trabalho, que ora 

abrange toda a etapa de projeto, obra, trabalho social e dialoga com as entidades, ora 

executa apenas parte dessas atividades. Os casos das assessorias que desempenharam 

papel de fiscal das construtoras é um claro exemplo disso. 

O MCMV Entidades se destaca por derivar de um programa formatado para 
a lógica financeirizada do mercado habitacional, e por não contemplar 
participação popular em sua formulação, ainda que a modalidade tenha sido 
um pleito popular. Portanto, tende a reproduzir o modelo convencional de 
prestação de serviço do campo arquitetônico. Nele, o excesso de normas e 
exigências burocráticas consome grande parte do serviço técnico, 
atrapalhando o esforço das assessorias em trabalhar na parceria com os 
movimentos, e abrindo portas para serviços técnicos meramente 
procedimentais e que não têm o interesse nesse tipo de trabalho. (BOREL, 
2020, p.121) 

Cabe ressaltar ainda que além da forma ambígua com que esse trabalho aparece 

nas normas, algumas vezes figurando como participante do programa, outras como 

composição do investimento, e sem uma definição clara do escopo das atividades, as 

mesmas regras foram gradativamente dificultando o seu desenvolvimento. Por outro lado, 

facilitaram às entidades a contratação direta de construtoras no regime de empreitada 

global.  

Para Kaya Lazarini, o modelo do programa nunca incentivou as assessorias ou as 

práticas autogestionárias, por ser voltado para a produção habitacional em massa e para o 

modus operandi das empresas. À medida que as assessorias buscavam trabalhar algo 

diferente, fora desses padrões, tinham imensas dificuldades pois o programa condicionava 

sua forma de atuação. 

O que implica a autogestão? Eu acho que isso é importante. O que implica 
um processo autogestionário? Implica você buscar a mudança. A partir 
daquele processo você busca a mudança social, ou seja, necessariamente 
implica em você projetar outra cidade, com outra arquitetura, construir de 
outra forma, a partir de outras relações. O que significa isso? [Relações] 
Mais igualitárias, menos hierárquicas, e assim por diante. O programa não é 
voltado para isso, a legislação do programa não colabora com isso. Então, 
qualquer coisa que fuja dos padrões estabelecidos pelo programa - que são 
bem rígidos e que são feitos baseados nos padrões construtivos das 
empresas, ou seja, não tem nada a ver com outra lógica produtiva - à 
medida que você foge, você é condenado. (LAZARINI, 2021) 
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Por fim, cabe ressaltar que além de o Entidades dificultar o trabalho das assessorias 

técnicas e não incentivar as práticas autogestionárias, a modalidade teve pouca 

representatividade na produção habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida. Foram 

investidos cerca de 593,5 bilhões de reais para contratação de um total de 6.364.937 

unidades habitacionais para todas as faixas de renda, sendo que o investimento para a 

Faixa 1, maior demanda habitacional do país e que engloba as famílias de menor renda, 

representou apenas 19% desse valor. Já o Entidades, modalidade em que foram 

contratadas apenas 78.597 unidades habitacionais, utilizou o equivalente a apenas 0,7% do 

investimento total no programa. 
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Capítulo 4 | Ações no presente e 

possibilidades para o futuro





Abordamos até o momento as práticas recentes em Assessoria e Assistência 

Técnica desenvolvidas em dois programas públicos de abrangência nacional. Pudemos 

observar que mesmo com a existência de normas, instituições e legislação específica que 

garantia a presença de arquitetos e urbanistas, a atuação profissional era condicionada e 

determinada pelo desenho dos programas, sendo pouco valorizada – como no PMCMV – ou 

ainda enfrentando dificuldades de ordem burocrática – como o caso das ações do FNHIS – 

que acabaram por inviabilizar a prática. 

Mesmo com todas as contradições e obstáculos que envolveram os programas de 

habitação estudados, ainda existia no país uma política voltada para moradia popular. 

Contudo, no momento atual, toda a estrutura e órgãos ligados à política urbana foram 

rapidamente desmantelados, deixando uma lacuna em âmbito federal. Movimentos sociais 

seguem lutando e negociando junto aos entes públicos, tanto nas esferas municipal quanto 

estadual, na busca por viabilizar programas em âmbito local.  

Nesse momento de ausência de políticas e recursos, é importante investigar as 

possibilidades para tornar a ATHIS realidade, posto que, mesmo diante da conjuntura 

desfavorável, há uma série de experiências em desenvolvimento no país. São essas 

iniciativas recentes que pretendemos explorar neste capítulo, compreendendo a forma com 

que estão operando, mesmo diante de todas as dificuldades postas, e explorando os 

potenciais e desafios para ampliar o campo de atuação em assessoria e assistência técnica 

atualmente no Brasil. 

Pelo lado dos arquitetos e urbanistas, existe uma imensa disposição e uma atenção 

muito maior em relação à atuação em ATHIS, refletindo-se na ampla divulgação do tema, na 

realização de seminários, cursos e publicações. Grupos de profissionais se formam 

continuamente pelo país, muitas vezes trabalhando em associação aos movimentos de luta 

por moradia, tanto inspirados nas práticas já realizadas no passado, quanto em novas 

conformações, mostrando-se dispostos a atuar mesmo na ausência de recursos ou políticas 

públicas.  

No meio acadêmico também se apresentam uma série de ações em andamento, que 

envolvem alunos de graduação e pós-graduação, proporcionadas por diversos grupos de 

pesquisa e extensão universitária, programas de residência e de iniciativas coordenadas 

pelos próprios estudantes, como os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo.  

Por outro lado, mesmo com a ausência de políticas públicas em âmbito federal, 

programas públicos locais têm se destacado, por lograr a concretização prática de ações 

para atendimento às famílias de baixa renda. É o caso, como já pontuado no início dessa 
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dissertação, do programa administrado pela CODHAB/DF, bem como do Escritório Público 

de Salvador, na Bahia, e da experiência recente do município do Conde, na Paraíba, onde 

foi também instituído um escritório público de assistência técnica.  

Em meio a tantas novas articulações, ainda temos a atuação do CAU, que tem 

sustentado um papel relevante no fomento à ATHIS, tanto em âmbito nacional quanto 

através dos diversos CAU/UF, os quais vêm estruturando ações, seja com o patrocínio de 

práticas através de editais de fomento, ou de diálogos e convênios com o Poder Público. 

Nesse momento de ausência de políticas públicas, o conselho se destaca como um 

articulador e orientador dos diversos agentes responsáveis por implementar políticas 

envolvendo assistência e assessoria técnica. 

4.1.  Experiências de formação e extensão universitária 

Dentre as iniciativas que promovem ATHIS atualmente, encontram-se as 

universidades, que de forma pontual realizam ações através dos programas de residência e 

de extensão universitária. A importância desses grupos se demonstra nesse momento pelo 

incentivo à formação de futuros profissionais e à promoção da reflexão crítica sobre a 

atuação em assessoria e assistência técnica. 

Entre as práticas de extensão universitária, destacam-se os Escritórios Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo (EMAUs), que têm um papel significativo na formação dos futuros 

profissionais. Para muitos estudantes, o envolvimento com o EMAU é o único momento na 

graduação em que ocorre uma aproximação com o papel político social do arquiteto e 

urbanista, através da atuação com comunidades periféricas e marginalizadas. Apesar do 

tema da ATHIS estar cada vez mais presente tanto entre profissionais quanto entre 

estudantes, por muitas vezes é pouco abordado nas universidades. Dessa forma, os 

escritórios modelo são frequentemente responsáveis por trazer a pauta da habitação social 

e ATHIS para a universidade (TONSIG, 2020). 

O projeto participativo, ao propor a inclusão e participação ativa dos 
membros da comunidade nas decisões projetuais, proporciona uma 
formação mais humana e inclusiva, aberta à contribuição daqueles que 
normalmente seriam representados por números e cores em um 
levantamento cartográfico, quando não invisíveis. O alcance social dos 
EMAUs se mostra mais profundo devido à sua forma de abordagem 
horizontal e dialógica, além de ir além das questões técnicas e projetuais 
assumindo um posicionamento muito mais político e responsável 
socialmente (TONSIG, 2020, p.232). 

A atuação dos EMAUs muito se assemelha à prática realizada pelas assessorias, 

desenvolvendo-se através de uma relação dialógica com a sociedade, do trabalho coletivo, 
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horizontal, interdisciplinar e de forma participativa com as comunidades atendidas. 

Atualmente 46 EMAUs encontram-se em funcionamento no país, presentes nas regiões 

Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul. Apesar de enfrentar uma série de dificuldades – 

como falta de reconhecimento pelas universidades, falta de interesse dos professores e 

ausência de articulação com a grade curricular – os escritórios modelo influenciam na 

formação dos estudantes envolvidos, que passam a ter uma maior percepção sobre o 

impacto político e social da profissão, assim como do papel social da universidade, 

motivando-os a seguir atuando nessa área em sua vida profissional (TONSIG, 2020). 

Além dos EMAUs, existem grupos de pesquisa e extensão que também colocam 

estudantes de graduação e de pós-graduação frente a situações reais, ao passo que 

formulam o debate crítico e desenvolvem procedimentos para a atuação profissional em 

situações de vulnerabilidade social, de cerceamento de direitos e de ausência do acesso à 

moradia digna. Cabe ressaltar que vários desses grupos afirmam que sua atuação parte dos 

pressupostos da “assessoria técnica” por compreenderem que as práticas concebidas 

fogem do caráter assistencialista, buscando uma abordagem mais crítica, política, 

envolvendo métodos participativos e valorização dos saberes populares. 

 Destaca-se entre essas iniciativas o grupo MOM – Morar de Outras Maneiras, 

vinculado à Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

MOM é um grupo de pesquisa que envolve tanto a investigação teórica quanto o 

desenvolvimento de metodologias para atendimento a grupos, contribuindo na construção 

de práticas transformadoras. Em geral, nas experiências de assessoria técnica, como vimos 

anteriormente, parte-se de um grupo previamente organizado, como um movimento social. 

No entanto, o MOM demonstra que podem existir outras formas de trabalho, partindo dos 

mesmos princípios praticados pelas assessorias técnicas. Na prática do MOM há um 

diferencial - essa atuação ocorre no atendimento a comunidades onde não existe uma 

articulação prévia dos moradores, mas existem carências e necessidades que, a partir do 

debate coletivo e mediação dos técnicos, podem configurar-se como uma demanda do 

grupo por intervenção no território. Nesse caso, a assessoria atua para formação de grupos 

socioespaciais, incentivando sua autonomia nas decisões e resolução dos próprios 

problemas.  

Assume-se, portanto, que existe uma assimetria entre técnicos e assessorados, em 

vez de uma pretensa assimetria, onde os técnicos atuam como mediadores, havendo 

abertura para certo grau de autonomia individual e coletiva, ao invés da criação de novas 

dependências. Para tanto, o trabalho do MOM é desenvolvido através da decodificação do 

conhecimento técnico a partir do uso de interfaces - ferramentas diversas com as quais o 



130 
 

grupo pode interagir, compreender condicionantes e formular suas demandas e propostas. 

As interfaces podem caracterizar-se por instrumentos diversos, como kits de desenho, 

quebra-cabeças, mapas e maquetes interativas, entre outros. O processo de trabalho com 

as interfaces permite a aproximação com as comunidades e o engajamento dos indivíduos 

com o processo de projeto. Sendo assim, o desenho deixa de ser um instrumento de 

dominação, para se tornar uma ferramenta de caráter libertador (BALTAZAR e KAPP, 2016). 

Um dos trabalhos realizados pelo MOM foi elaborado durante a pesquisa de 

mestrado da arquiteta e urbanista Carina Guedes31, abordando a ocupação Dandara, em 

Belo Horizonte. O projeto buscou a independência e autonomia de um grupo de mulheres 

residentes na ocupação, que muitas vezes tem a necessidade de realizar melhorias em sua 

moradia, mas não possuem experiência, recursos ou tempo para o trabalho de construção, 

dependendo frequentemente da presença masculina. Sendo assim, a interface utilizada foi 

um kit contendo materiais de desenho, trena e câmera fotográfica. Para aplicar a 

metodologia do trabalho, foi realizada uma oficina, onde Carina explicou como utilizar os 

instrumentos fornecidos para cada uma dessas mulheres, para que executassem o 

levantamento de suas residências. Após essa etapa, realizou-se, com novas oficinas e 

utilização de outras interfaces, o planejamento das reformas, onde as participantes 

desenvolveram orçamentos e negociaram em grupo a compra dos materiais de construção. 

O resultado do trabalho foi além da capacitação técnica, gerando autonomia ao grupo, como 

também auto confiança e solidariedade (BALTAZAR e KAPP, 2016). Essa iniciativa teve 

outros desdobramentos após a finalização da pesquisa de mestrado, consolidando-se 

posteriormente no grupo “Arquitetura na Periferia”, que citamos no início desta dissertação, 

cujas profissionais envolvidas seguem atuando e capacitando mulheres para terem 

independência e autonomia para intervir em seu próprio espaço. 

Outro grupo que atua com assessoria técnica é o Grupo de Pesquisa e Extensão 

“Periférico, trabalhos emergentes”, vinculado ao Programa de Pós-graduação da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília - PPG-FAU/UnB32. Na FAU/UnB, 

 
31 Para mais detalhes sobre esse trabalho, ver a dissertação de Carina Guedes de Mendonça. 
MENDONÇA, Carina Guedes de. Arquitetura na periferia: uma experiência de assessoria técnica para 
grupos de mulheres. Dissertação (mestrado). Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2014.   

32 Ilustramos as experiências do MOM e do Periférico nesta dissertação, mas podemos lembrar aqui 

de outras iniciativas, como o GERAH - Grupo de Estudo em Reforma Agrária e Habitat (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte), o naMORAR - Núcleo de Atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão sobre Moradia Metropolitana (Universidade Federal do Rio de Janeiro), o ATHUAR - Núcleo 

de Pesquisa e Extensão Assessoria Técnica para o Habitar Urbano e Rural (Universidade Estadual 

do Maranhão), e o HABIS - Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade (Universidade de 

São Paulo). 
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além dos grupos de extensão como o Periférico, desenvolve-se a assessoria técnica a partir 

do Escritório Modelo Centro de Ação Social em Arquitetura e Urbanismo Sustentável (EMAU 

CASAS), fundado em 2002, e desde 2018, também no nível de especialização na pós-

graduação, através da Nucleação da Residência em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 

da Universidade Federal da Bahia (RAU+E/UFBA), que ocorre em parceira com o Periférico. 

O grupo trabalha com assessoria técnica envolvendo as comunidades, articulando 

associações e coletivos existentes e utilizando como procedimento metodológico a 

pesquisa-ação, por meio de ferramentas de mobilização social e uma visão transdisciplinar. 

Com isso, abrange movimentos populares, comunidades das periferias, associações de 

moradores, entidades ambientalistas, comunidades camponesas e tradicionais.  

O Periférico tem ampla atuação, abordando tanto projetos de habitação popular, 

como de urbanismo participativo, regularização fundiária, equipamentos comunitários, 

espaços públicos, parques urbanos e circuitos culturais. Após o desenvolvimento do projeto, 

o produto final é disponibilizado às comunidades, com objetivo de fortalecer a luta frente aos 

órgãos do governo, como Ministério Público, secretarias ligadas ao desenvolvimento urbano 

e habitação, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, entre outros (ANDRADE et. al, 2019). 

Pela especificidade do Distrito Federal, onde há uma proximidade muito grande entre 

o meio urbano e rural, o Periférico destaca-se por sua atuação no território rural, auxiliando 

comunidades que lutam para se manter no território frente às pressões do agronegócio 

sobre a terra, executando planejamento para territórios quilombolas e construção de 

soluções agroecológicas em assentamentos rurais. Entre os territórios abordados, encontra-

se o Quilombo Mesquita, localizado na fronteira entre DF e Goiás, comunidade que busca a 

garantia de seu direito ao território, mantendo seus modos de vida e heranças culturais. A 

partir de trabalhos de conclusão de curso e também em parceria com a Residência AU+E da 

UFBA, foi iniciado processo de regularização fundiária do quilombo. Outro projeto 

desenvolvido junto a uma comunidade tradicional teve lugar no território dos Kalungas do 

Engenho II em Cavalcante (GO), região turística localizada na Chapada dos Veadeiros. 

Nesse caso, a assessoria buscou para auxiliá-los na construção de espaço físico adequado 

para receber visitantes, para que a comunidade possa, além de se beneficiar 

financeiramente com o turismo das cachoeiras, também usufruir da riqueza de sua 

identidade cultural (ANDRADE et. al, 2019). 

Cabe ressaltar que tanto a atuação dos EMAUs, quanto dos grupos de pesquisa e 

extensão vinculados às universidades, não se resume apenas à esfera habitacional, 
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abordando de forma mais ampla questões relacionadas à moradia, que incluem o direito à 

cidade, as lutas coletivas e a luta pela permanência de comunidades tradicionais no seu 

território. Dessa forma, esses grupos formam profissionais para uma compreensão mais 

abrangente sobre a atuação em assessoria técnica, propondo um olhar mais sensível para a 

produção de conhecimento e soluções técnicas que incluam os saberes populares. 

No âmbito da pós-graduação, destaca-se a experiência pioneira da Residência 

Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da UFBA, que iniciou suas atividades 

no ano de 2013. O projeto, que se assemelha à residência médica, onde os profissionais 

são capacitados após a graduação, ocorre por meio de curso de pós-graduação lato sensu, 

voltado para recém formados e gestores públicos, integrando atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. O conteúdo do curso é composto por aulas teóricas, envolvendo temas como 

produção do espaço, políticas urbanas, projetos de urbanização, de arquitetura, urbanismo e 

engenharia para assistência técnica e metodologias para projetos participativos, assim como 

práticas projetuais com engajamento das comunidades desenvolvidas. Dessa forma, os 

residentes passam um período de oito a dez meses realizando trabalho de campo, que inclui 

discussões com a comunidade, coleta de dados, desenvolvimento dos projetos, oficinas, 

seminários, entre outras atividades, que contam também com diálogo com gestores 

públicos. Para o trabalho final, o profissional-residente deve elaborar um projeto passível de 

execução com devido registro de responsabilidade técnica, que na finalização do curso é 

doado à comunidade (GORDILHO SOUZA, 2013). 

A proposta da RAU+E/UFBA tem grande potencial para replicação e intercâmbio com 

outras instituições de ensino. Já foi iniciada a consolidação de nucleações da residência em 

quatro outras universidades federais – Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

Universidade de Brasília (UnB) – cada qual com atuação em seu próprio território e 

realidade, produzindo resultados diversos.  

A experiência da UFPB foi desenvolvida a partir de um trabalho de extensão que 

vinha ocorrendo junto com alunos de graduação, para a Comunidade Porto do Capim, 

localizada em João Pessoa, que vinha sofrendo ameaças de remoção. A partir de mediação 

com o Ministério Público Federal, a universidade começou a desenhar uma proposta de 

requalificação urbana para o local, através de metodologia participativa. O projeto passou a 

abarcar a nucleação da RAU+E na UFPB, envolvendo 4 residentes, que atuaram na 

coordenação de grupos de estudantes envolvidos no processo (ROMANO et al., 2016). 
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Já as experiências com a nucleação da UFC e da UnB estruturaram-se com base na 

iniciativa dos profissionais residentes que já tinham envolvimento prévio com uma 

comunidade específica em suas cidades de origem, a partir da qual foram desenvolvidas 

propostas para continuidade do trabalho. A experiência da UFC foi o desenvolvimento de 

uma ação com a Ocupação Gregório Bezerra, localizada na capital cearense, em parceria 

com a Taramela - Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade, da qual o residente fazia 

parte (LESSA, 2018). Já o trabalho realizado pela nucleação da UnB desenvolveu-se em 

parceria com o Grupo Periférico e contou com elaboração de projeto de espaço público para 

o território do Quilombo Mesquita (LOPES AAS, 2018). 

Importa ressaltar que a Residência AU+E/UFBA, apesar de realizar uma proposta 

inovadora, ainda tem algumas lacunas e desafios a enfrentar. Uma questão trata-se do 

pagamento de bolsas aos residentes. Diferente dos profissionais da medicina, que recebem 

remuneração durante o período de capacitação, ainda não existe nenhuma contrapartida 

financeira aos profissionais inseridos no programa. A segunda questão é em relação à 

continuidade dos trabalhos, dado que os projetos elaborados são doados às comunidades 

envolvidas, porém não há uma previsão de recursos humanos e financeiros para que o 

objeto dessas propostas seja de fato construído.  

Quanto ao pagamento de bolsas, a situação também se repete na atuação dos 

EMAUs e grupos de pesquisa e extensão, o que leva os estudantes a trabalhar 

constantemente de forma voluntária. Ainda se presencia, com frequência, uma 

incompatibilidade entre o cronograma desses grupos e as necessidades da população com 

que trabalham, que tem determinadas urgências, as quais nem sempre são as mesmas que 

as dos grupos ligados às universidades, provocando um tempo de resposta mais lento que o 

da demanda. Ou ainda pode ocorrer o contrário – os universitários podem ter urgência por 

conta de prazos determinados pelas pesquisas ou bolsas e o tempo da população pode ser 

mais extenso, no caso do andamento de uma obra, por exemplo. 

4.2. Programas públicos de abrangência local envolvendo 

ATHIS 

Vimos ao longo desta pesquisa que no momento atual existe uma lacuna nas 

políticas públicas de habitação em âmbito federal, que consiste inclusive numa deliberada 

redução de recursos. O que persiste de ação por parte do Poder Público são as iniciativas 

em âmbito local, ainda muito incipientes. Com alguns aspectos inovadores, esses 

programas ocorrem de forma isolada, sem uma articulação nacional, mas demonstram 
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formas possíveis para tornar a ATHIS parte de uma política pública habitacional mais 

abrangente. 

Dentre essas iniciativas, destaca-se a criação do Escritório Público de Salvador, que 

surgiu antes mesmo da sanção da Lei 11.888/2008. Instituído em 2001 e em funcionamento 

até o momento, o escritório esteve inicialmente ligado à extinta Secretaria de Habitação do 

município. Atualmente, o programa faz parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Obras Públicas e funciona em parceria com seis faculdades da capital baiana. Antes da 

criação dessa iniciativa, já existia na prefeitura o atendimento ao público através dos setores 

de licenciamento, para aqueles interessados na elaboração de projetos de moradia popular. 

No entanto, isso ocorria em escala restrita, esbarrando em diversos obstáculos, como os 

relacionados à regularização fundiária (GONÇALVES e SANTOS, 2014).  

Desde sua inauguração, o Escritório Público de Salvador entregou cerca de 5 mil 

projetos para famílias de baixa renda, que são em sua maioria voltados para reforma ou 

ampliação das residências. Além dos projetos, são realizadas ações para regularizar a 

propriedade e o imóvel. As ações acontecem através de uma parceria entre os técnicos da 

prefeitura, que supervisionam todas as atividades, e alunos dos cursos de engenharia e 

arquitetura e urbanismo das universidades parceiras. A equipe ainda conta com assistente 

social e, quando necessário, tem apoio da Defensoria Pública (FRAGA, 2020).  

O atendimento acontece por iniciativa dos próprios moradores, que buscam os 

serviços diretamente no Escritório Público. Primeiramente, são atendidos pela assistente 

social, que realiza um cadastro e análise social, para garantir que a família se enquadra nos 

critérios da Lei de ATHIS. A seguir, entra a análise da equipe técnica, que faz visitas no 

local, realiza o levantamento e passa a elaborar o projeto. Uma vez realizado o estudo 

preliminar, o requerente comparece ao escritório para que possa opinar e sugerir 

modificações. Por fim, o projeto é entregue devidamente licenciado pela prefeitura. 

Apesar do atendimento público e facilitado às famílias de baixa renda, o serviço 

consiste somente na elaboração de projetos e não tem continuidade na fase de construção. 

Ainda que no processo de aprovação na prefeitura já seja exigida a responsabilidade técnica 

do profissional que realizará o acompanhamento das obras, esse serviço, assim como o 

material e mão de obra, fica por conta dos próprios moradores. Mesmo com pontos 

positivos, como o envolvimento dos estudantes e incentivo à formação desses futuros 

profissionais, assim como a orientação das famílias para um projeto mais adequado às suas 

necessidades, ainda existem diversas lacunas no programa. Cabe ainda ressaltar que as 
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reformas pontuais nas moradias não contribuem para melhorias na comunidade como um 

todo, sempre necessárias nos bairros formados por ocupações irregulares. 

tratar as habitações isoladamente, como é praticado pelo Escritório Público 
da PMS, é um passo e contribui para a melhoria das habitações, mas, 
pouco eficiente diante da problemática urbana de Salvador. É necessário 
que o espaço urbano seja também colocado em pauta como demanda real 
dos moradores, para que se corrijam suas deficiências e seja possível 
ordenar e orientar o crescimento das edificações nesse espaço 
(GONÇALVES e SANTOS, 2014).  

Com uma atuação que completa duas décadas no ano de 2021, o Escritório Público 

de Salvador ainda é pouco conhecido pelas famílias que necessitam desse atendimento, as 

quais nem sempre encaminham suas demandas diretamente a este local. Para Gonçalves e 

Santos (2014), existem algumas fragilidades no programa, visto que seria necessário 

aumentar o corpo técnico responsável pelos projetos, ampliar a divulgação para a população 

em geral, assim como induzir uma maior articulação com o meio acadêmico e órgãos 

públicos. Por outro lado, apesar dessas lacunas, o programa mostra a sua potencialidade 

pela continuidade dos serviços, algo que frequentemente não ocorre em boa parte das 

políticas públicas, que em eventuais mudanças de gestão são encerradas abruptamente. 

Outra experiência realizada em âmbito local é a do programa instituído pela 

Companhia Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), o qual obteve grande 

visibilidade recentemente, especialmente por sua divulgação nos eventos promovidos pelo 

CAU e pelas entidades de arquitetura e urbanismo, tendo ainda obtido destaque em matéria 

veiculada no programa de televisão Fantástico, que abordava assistência técnica. Trata-se 

do Programa Habita Brasília, que envolveu a implementação da Lei 11.888/2008 através da 

criação de 10 postos de assistência técnica localizados nas comunidades de baixa renda do 

Distrito Federal.  

A construção do programa iniciou-se em 2015, quando o arquiteto e urbanista Gilson 

Paranhos assumiu a presidência da companhia, tendo a incumbência de coordenar e 

executar as ações relativas à política habitacional do DF. Até aquele momento, o trabalho da 

CODHAB havia sido, em sua maior parte, voltado para produção habitacional por meio de 

programas como o BNH e Minha Casa Minha Vida. De forma inovadora naquele contexto, 

Paranhos instituiu um programa de gestão que era muito mais focado em melhorias 

habitacionais do que na produção de novas unidades. Iniciou-se assim a implantação, 

dentro das Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS – termo correspondente à 

definição de Zona Especial de Interesse Social – ZEIS), postos de assistência técnica para 

atender às famílias diretamente no território, a partir de uma equipe composta por arquitetos, 

engenheiros e assistentes sociais. À equipe cabia a responsabilidade de elaborar projetos 
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para fins de regularização fundiária; projetos e acompanhamento de obras para melhorias 

habitacionais e de requalificação de espaços urbanos. 

De forma semelhante à Estratégia Saúde da Família, em que a população 
sabe a quem recorrer para os cuidados do dia a dia com a saúde e passa a 
incorporar novos conceitos e práticas em termos de autocuidado, os 
núcleos de ATHIS possibilitam a construção dessa relação de confiança ao 
longo do tempo, gerando a “contaminação positiva” de práticas que levam à 
qualificação gradual e definitiva do ambiente construído. (ARAUJO et al, 
2019) 

O primeiro Posto de Assistência Técnica foi implantado na ARIS Sol Nascente, na 

Região Administrativa de Ceilândia, em abril de 2015. A partir de levantamento e 

mapeamento das demandas, foram criados outros postos de atendimento. Ainda houve 

casos, como o posto da ARIS Pôr do Sol (Ceilândia), e da ARIS Vila Cauhy (Núcleo 

Bandeirante) que foram implantados por solicitação de líderes comunitários. Mesmo com o 

esforço e trabalho das equipes para melhorar as condições urbanas e habitacionais da 

população, alguns postos chegaram a ser fechados, em virtude do rápido processo de 

urbanização e regularização pelos quais as áreas passaram. Isso gerou uma especulação 

naqueles territórios, resultando na troca da comunidade local, que vendeu seus imóveis e 

migrou para outras áreas irregulares (ARAUJO et al, 2019). 

 A princípio, havia uma grande desconfiança dos moradores em relação à presença 

de uma instituição do governo local. Até então, o Estado era visto pela população como uma 

presença repressora, especialmente no que tange à permanência das ocupações, que 

frequentemente são removidas de forma truculenta. Uma estratégia para contornar esse 

desafio foi a aproximação através de diálogos com lideranças comunitárias.  

 Outra estratégia que mudou a visão da população no que diz respeito à equipe 

técnica, criando uma relação de confiança, foram as Ações Urbanas Comunitárias. Levando 

em consideração que os problemas locais não se limitavam à esfera da moradia e a 

necessidade de provocar uma transformação imediata no espaço, iniciaram-se atividades 

para requalificação dos espaços urbanos com potencial para uso comunitário, através de 

atividades promovidas aos sábados e executadas em sistema de mutirão. Tais ações, em 

conjunto com o trabalho de melhorias habitacionais, trouxe à equipe o entendimento de que 

a assistência técnica não deveria apenas voltar-se para o espaço da habitação, mas 

também deveria produzir cidade. Frequentemente, nos eventos em que participou 

divulgando as experiências da CODHAB, Gilson Paranhos propunha uma mudança de 

nomenclatura – de ATHIS para ATUAIS – Assistência Técnica em Urbanismo e Arquitetura 

de Interesse Social. 
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A partir da experiência de campo, acreditamos que a assistência técnica em 
habitação de interesse social deve ter sua prática reformulada. Deve ser 
assistência técnica de urbanismo e arquitetura de interesse social, pois a 
intervenção dos arquitetos apenas na moradia não é o suficiente. Esse 
fenômeno tem sido recorrente desde os tempos do Banco Nacional de 
Habitação (BNH) e foi ampliado pelo Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). A moradia sem cidade não funciona e é desumana, a casa não 
deve ser desvinculada das relações sociais que compõem a cidade. 
(ARAUJO et al, 2019, p.71) 

No ano de 2018, estivemos presentes no Distrito Federal, quanto tivemos a 

oportunidade de conhecer o Posto de Assistência Técnica do Sol Nascente, em Ceilândia, e 

diversos projetos concluídos pelo programa na região. Na ocasião, os arquitetos da 

CODHAB relataram que as Ações Urbanas Comunitárias tiveram resultados muito positivos, 

ao qualificar os espaços públicos e promover o envolvimento dos moradores no processo. 

Além disso, a reforma dos espaços de uso comum frequentemente incentivava os 

moradores locais a promover melhorias em suas próprias casas.  

Com equipes pequenas para dar conta da grande demanda, até 2017 os 

profissionais da CODHAB estiveram muito envolvidos pelos aspectos urbanos das 

comunidades, e pouco se executou de melhorias habitacionais. Para dar conta de todo o 

trabalho, foram abertos processos de licitação para contratação de empresas privadas que, 

em parceria com a CODHAB, pudessem realizar o trabalho de projeto e acompanhamento 

das obras. Os projetos realizados deveriam abranger uma área de no máximo 40m² e custo 

total da obra de 10 mil reais, que era subsidiado pela própria companhia. Como nem sempre 

o custo do subsídio cobria o total de melhorias necessárias para cada residência, optou-se 

por realizar o projeto completo, e a partir dele elencar as prioridades que seriam de fato 

executadas. Com a intervenção concluída, a equipe reforçava às famílias os benefícios de 

ter em mãos o projeto completo para que, no futuro e conforme suas necessidades, 

pudessem planejar de forma mais adequada a continuidade das obras. 

A partir da conclusão das primeiras obras, o programa foi se difundindo nas 

comunidades, através do famoso “boca a boca”. Quando uma família tinha a obra concluída, 

acabava comunicando aos seus familiares, amigos e vizinhos, que passavam a reconhecer 

e buscar os serviços dos postos de assistência técnica. Com isso, o conjunto de atividades 

desenvolvido pela CODHAB tornou-se referência nesses espaços, facilitando o atendimento 

à população e garantindo tanto ações efetivas para viabilizar a moradia digna, quanto a 

qualificação de espaços urbanos através de um trabalho coletivo e comunitário. 

Tendo como referência o trabalho desenvolvido pela CODHAB/DF, foi instituído em 

2017 um programa semelhante no município do Conde, localizado na Região Metropolitana 

de João Pessoa, na Paraíba. O programa, denominado Escritório Público de Assistência 
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Técnica (EPA), traz algumas diferenças em relação ao trabalho realizado pelo Escritório 

Público de Salvador, dado que as ações pautadas pelo EPA buscaram uma atuação mais 

ampla, formando convênios para viabilizar não somente projetos, como também obras e 

melhorias nos espaços urbanos. O EPA faz parte de uma série de ações relacionadas ao 

direito à cidade e à moradia, instauradas na gestão de Márcia Lucena (PSB), que esteve à 

frente da prefeitura de 2017 a 2020. A partir da Secretaria de Planejamento, foram 

elaboradas diversas ações para responder à demanda habitacional da cidade de cerca de 

25 mil habitantes (ROCHA et al, 2021).  

No Seminário Nacional de ATHIS, promovido pelo CAU em 2019, Flávio Tavares33, 

ex-secretário de Planejamento do município, esteve presente relatando as ações 

promovidas pela prefeitura. Na fala de Tavares, ficaram evidentes as diversas contradições 

presentes no Conde. Enquanto é pouco conhecido por nome, o município é muito 

reconhecido por suas belezas naturais, como a famosa Praia de Tambaba, altamente 

frequentada por turistas. Conde também apresenta uma grande diversidade cultural, uma 

vez que lá se localizam 3 quilombos, 2 aldeias indígenas e 22 comunidades rurais. Por outro 

lado, em meio a tantas riquezas, a desigualdade social é gritante, visto que 49% dos 

habitantes são analfabetos e 48% vive com menos de meio salário mínimo (TAVARES, 

2019). 

As ações realizadas pelo EPA partiram de um programa de gestão que teve como 

base a aproximação e diálogo da prefeitura com a população, englobando iniciativas como o 

orçamento participativo e o Programa Olá Comunidade, onde a prefeita frequentava os 

diversos bairros do município e conversava abertamente com a população sobre gestão e 

orçamento público.    

A atuação do EPA englobou três principais ações: Mutirão na Vizinhança, Chão de 

Direito e Melhorias Habitacionais. O primeiro tratava da requalificação dos espaços públicos, 

contando sempre com a participação da comunidade em todas as etapas de projeto e 

execução, envolvendo também alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, o 

trabalho intersetorial das secretarias municipais e outras entidades, como movimentos 

sociais e o CAU/PB. Uma das ações envolveu a reconstrução de caiçaras em área litorânea, 

que haviam sido demolidas devido a uma série de irregularidades. A atividade envolveu os 

 
33 O Seminário Nacional de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social foi realizado na 
cidade do Rio de Janeiro, em 2019. O evento foi uma realização conjunta do Fórum BrCidades, da 
FNA e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de nove estados (RJ, MG, SC, RS, SE, BA, PE, PA 
e GO), além do CAU/BR. Para mais detalhes do relato de Flávio Tavares, ver gravação do seminário, 
disponível no canal do CAU/RJ no YouTube. Acesso pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4xZ_NxpS9qk&t=7228s. Acesso em 24 de junho de 2021. 
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pescadores da comunidade, para os quais as caiçaras são essenciais no dia-a-dia, e teve 

parceria com estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Chile, através do projeto 

Travessias. 

Dessa forma, a partir de parcerias e do envolvimento da comunidade, que 
também aprende sobre a importância do trabalho em conjunto, moradores 
desenvolvem o sentimento de pertencimento, acadêmicos exercitam sua 
função social, e a gestão pública cumpre com o seu papel, por meio de 
políticas públicas, para assegurar a qualidade de vida aos cidadãos. 
(ROCHA et al, 2021) 

O programa Chão de Direito integra ações de regularização fundiária, sendo que 

vários processos encontram-se em andamento. Uma dessas ações foi patrocinada pelo 

CAU/PB, através do edital 01/2018, no qual foram selecionadas as arquitetas Jakeline Silva 

e Dayse Luckwu, integrantes do escritório Plano Arquitetura e Consultoria. A parceria 

possibilitou a regularização de 44 lotes na comunidade Vila do Amanhecer e a elaboração 

do projeto urbanístico da área, contando ainda com a criação de uma praça (CAU/PB, 

2020a). Já a ação de Melhorias Habitacionais busca a qualificação de moradias em 

assentamentos irregulares na cidade. Em sua fala no Seminário de ATHIS, Flávio Tavares 

destacou que os serviços de assistência técnica foram viabilizados pela própria prefeitura34, 

através de um processo de credenciamento de escritórios de arquitetura interessados na 

realização do trabalho. Para a execução das obras, a prefeitura captou recursos através de 

edital do Programa de Melhorias Sanitárias e Domiciliares, da Fundação Nacional de Saúde, 

e do Cartão Reforma. Infelizmente, o Governo Federal cancelou os contratos que já 

estavam assinados, o que levou a um impasse para viabilizar as obras. Graças a mais um 

edital de parceria do CAU/PB, publicado em 2019, foi possível realizar melhorias em quatro 

residências localizadas na comunidade Terras Belas (CAU/PB, 2020b). 

Apesar de alguns percalços, as ações desenvolvidas pela prefeitura do Conde 

tiveram um resultado positivo, ao possibilitar o envolvimento dos moradores com os 

projetos, orçamentos e sua execução que, como consequência, gerou um processo de 

confiança no Poder Público a partir da valorização dos cidadãos (ROCHA et al, 2021). Ainda 

assim fazem parte de um programa de gestão, e não uma política de Estado, o que 

evidencia sua fragilidade em relação a sua continuidade no momento atual, visto que a 

gestão responsável por essas iniciativas não conquistou a reeleição. No entanto, as ações 

realizadas tiveram reconhecimento da Confederação Nacional dos Municípios, classificando-

 
34 É cabível chamar a atenção do leitor diante do fato de que se trata de uma cidade muito pequena, 
com poucos recursos, mas que logrou implantar o EPA, financiando e viabilizando projetos de 
melhorias habitacionais e processos de regularização fundiária. Por outro lado, grande parte de 
prefeituras de municípios com população e estrutura administrativa muito maiores afirmam não 
possuir recursos para programas habitacionais.  
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se entre as 5 melhorias iniciativas de prefeituras do Brasil do ano de 2020, através do 

Prêmio MuniCiência, realizado em parceria com a União Europeia. 

4.3. ATHIS e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

Desde o início de suas atividades, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo esteve 

envolvido em debates e ações direcionadas para divulgação e apoio às ações de ATHIS. Ao 

longo dos últimos anos, tanto o CAU/BR quanto os CAU/UF têm organizado eventos, 

desenvolvido cartilhas, campanhas publicitárias e diálogos com a sociedade e o Poder 

Público para concretizar ações no campo. Com objetivo de fomentar a ATHIS em âmbito 

nacional, no ano de 2015 o CAU/BR publicou um edital de chamada pública, que visava a 

seleção de projetos que contribuíssem para o desenvolvimento e socialização da arquitetura 

e urbanismo no país, através do apoio a iniciativas de ATHIS. Com um montante de 

R$150.000,00 que seriam distribuídos entre os projetos selecionados - valor um tanto 

restrito, se considerarmos que o edital tinha abrangência nacional - o processo teve 25 

propostas inscritas, das quais apenas 4 foram selecionadas.  

As propostas tinham distintas abordagens, englobando ações de projetos e 

acompanhamento de obras, como também cursos e seminários. Dentre as selecionadas, 

destacou-se o Residencial Canhema II, realizado para uma associação de moradores do 

município de Diadema/SP. No momento da publicação do edital, o projeto de 98 residências, 

desenvolvido pelas arquitetas Fabrícia Zulin e Renata Coradin, já estava em andamento e 

seu custo, até então, havia sido pago pelas próprias famílias envolvidas. Com o patrocínio 

do CAU/BR, foi possível custear os serviços das profissionais para acompanhamento das 

obras, o que foi fundamental para a execução adequada dos projetos. Esse trabalho tornou-

se exemplo e foi amplamente divulgado pelo país, através de diversos seminários 

promovidos pelo conselho.  

No ano seguinte ao lançamento do primeiro edital, foi deliberado na 56ª Plenária 

Ordinária do CAU/BR que, a partir do ano de 2017, todos os CAU/UF deveriam destinar um 

mínimo de 2% de suas receitas de arrecadação35 para ações estratégicas de Assistência 

 
35 As receitas de arrecadação são aquelas obtidas pela cobrança de anuidades, RRTs, taxas e 
multas. Para a cálculo dos 2% destinados à ATHIS, são excluídos os valores destinados ao Fundo de 
Apoio e ao Centro de Serviços Compartilhados. Naquele momento, segundo receita prevista para o 
ano de 2017, o valor equivalia a cerca de 2,5 milhões de reais para todo o Brasil. É importante 
ressaltar que os estados com maior arrecadação possuem por consequência mais recursos para o 
fomento da ATHIS. Para se ter uma ideia, em 2017, o CAU/SP, maior CAU/UF do país, arrecadou 
cerca de 35,3 milhões, sendo que 2% da receita representaram em torno de 707 mil reais. Por outro 
lado, o CAU/PE, que é muito menor, teve arrecadação em torno de 2,1 milhões, tendo aporte para 
ATHIS de apenas 41,8 mil reais. Todas essas informações encontram-se disponíveis no Portal da 
Transparência dos respectivos CAU. 
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Técnica para Habitação de Interesse Social. A partir de então, diversos CAU/UF, tendo 

autonomia para propor a forma como esses recursos seriam investidos, passaram a 

desenvolver iniciativas, como a publicação de editais de parceria, realização de eventos e 

cursos, publicação de cartilhas, diálogos e parcerias com municípios e governos dos 

estados e desenvolvimento de planos estratégicos. São ações que vêm difundindo a ATHIS 

no território nacional e contribuindo para ampliar a atuação do profissional de arquitetura e 

urbanismo junto às camadas mais vulneráveis da sociedade.  

Era essa a intenção inicial do CAU/BR, além de fomentar bons exemplos 

que pudessem ser amplamente divulgados, contribuir para reforçar a 

importância da responsabilidade social do profissional de arquitetura e 

urbanismo e de seu papel frente à sociedade, e por fim, proporcionar aos 

interessados em atuar com habitação, oportunidades efetivas e de 

continuidade na área. (NUNES et al, 2021)  

 Outra ação do CAU/BR tem relação com os Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRT). A ampliação dos debates e ações no campo da ATHIS passou a levantar questões 

sobre a responsabilidade dos profissionais que trabalham com intervenções em edificações 

já existentes – o que ocorre nas ocupações em prédios abandonados e melhorias 

habitacionais em favelas – e ainda sobre o valor cobrado pelas RRTs, considerado 

demasiado alto para um projeto de cunho social. Em resposta a essa questão, o CAU/BR 

criou em 2019 o RRT Social, que é uma modalidade voltada apenas para projetos de HIS, 

com custo mais baixo, tendo como objetivo facilitar aos arquitetos o registro de suas 

atividades nessa área. Além disso, como o CAU/BR mantém os dados de todos os RRTs 

emitidos em território nacional, o RRT Social possibilita ainda o mapeamento de dados 

sobre as ações de ATHIS no Brasil. Ressalta-se, no entanto, que a ação do conselho só tem 

resultado na existência de projetos de habitação social e não necessariamente incentiva a 

geração de novos trabalhos. 

4.3.1. Panorama nacional das ações promovidas pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo 

Como consequência das deliberações do CAU/BR, várias ações passaram a ser 

elaboradas pelos CAU/UF a partir do ano de 2017. Entre elas, a realização de editais de 

parceria para patrocinar práticas de ATHIS, em modelo semelhante ao publicado pelo 

conselho federal. Não que antes essas atividades fossem inexistentes, mas a decisão deu 

um impulso maior para que diversos CAU planejassem a execução dos 2% de recursos 

destinados para esse fim.  Apesar disso, todas essas iniciativas não são necessariamente 

bem distribuídas ou seguem um mesmo modelo pelo território brasileiro. O CAU/BR 

deliberou um valor mínimo para ser atribuído às iniciativas de ATHIS, deixando a cargo dos 
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CAU/UF a responsabilidade de propor ações ou até mesmo ampliar esse valor. Enquanto 

alguns conselhos empreendem esforços e publicam editais de parceria todo ano, outros não 

têm executado propostas na área. Estes geralmente são os CAU que possuem uma 

estrutura menor, presentes nos estados onde há um número reduzido de arquitetos e 

urbanistas e que, como consequência, possuem um orçamento limitado. 

 

Figura 3 | Distribuição dos Editais promovidos pelos CAU/UF 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se em destaque na Figura 5 os estados cujos CAU/UF publicaram pelo 

menos um edital ao ano, entre 2017 e 2020. A cada ano, pode-se perceber que houve um 

aumento no número de editais publicados pelo Brasil. Mesmo em 2020, com a pandemia de 

COVID-19, ainda houve um número expressivo de editais promulgados, dentre os quais boa 

parte voltou-se justamente para o tema da moradia adequada, considerada essencial para 

um efetivo isolamento social, sendo os serviços de ATHIS fundamentais para melhoria dos 

espaços habitados. No entanto, não existe ainda uma distribuição territorial equilibrada 

dessas ações, visto que boa parte da região Norte, alguns estados da região Nordeste, e 

Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste, não publicaram editais.  

Em relação aos valores direcionados para os editais de parceria, também se 

evidencia uma grande disparidade. No estado de São Paulo, por exemplo, os valores totais 

destinados por edital variam entre 700 e 900 mil reais, com destaque para o edital 006/2020, 

em que houve um redirecionamento de verba de recursos de capital acumulados até o ano 

de 2019, para ações emergenciais de ATHIS no contexto da pandemia. Nesse caso, o valor 

ultrapassou os 2% do orçamento, sendo empregados cerca de 3 milhões de reais para 

ações selecionadas – um valor considerável se comparado ao empenhado pelos demais 

CAU. Como o CAU/SP é o maior CAU/UF, dado que quase um terço dos arquitetos do 

Brasil atua nesse estado36, é consequentemente aquele que possui maior arrecadação e, 

portanto, uma verba maior para as ações de ATHIS. Por outro lado, outros estados destinam 

 
36 Segundo anuário do CAU/BR (2019), são 166.194 arquitetos e urbanistas registrados no Brasil, 
sendo que 53.577 localizam-se no estado de São Paulo. Em seguida, o maior número de registros 
profissionais localiza-se no CAU/RJ, que representa 19.957 profissionais.  



143 
 

verbas infinitamente menores, como é o caso da Paraíba e do Ceará, que em 2018 

designaram um total de R$30 mil para as ações patrocinadas por seus respectivos editais.  

Mesmo que os editais abram possibilidade para mais arquitetos e urbanistas 

trabalharem com ATHIS, as ações do CAU ainda não se configuram como uma política que 

garanta às famílias de baixa renda o amplo acesso à moradia digna. Para tanto, seriam 

necessárias ações mais abrangentes, que envolvessem outros agentes públicos 

responsáveis pelo desenho de políticas públicas, o que não é o papel de um conselho 

profissional. Em geral, o patrocínio das ações de ATHIS pelo CAU é muito pontual e ocorre 

por um determinado período de tempo, deixando de promover um serviço contínuo, tão 

necessário para maior parte da população residente em favelas, loteamentos irregulares e 

ocupações de baixa renda.  

Além da restrição orçamentária, questão presente em vários CAU/UF, o conselho 

ainda apresenta diversas restrições de ordem burocrática. Na análise do setor jurídico de 

alguns CAU/UF, através dos editais é possível o fornecimento de recursos apenas para o 

pagamento dos serviços dos profissionais envolvidos, não sendo permitido o custeio de 

material e mão de obra, necessários para melhorias ou construção de edificações. Isso 

ocorre pois há o entendimento de que, caso o CAU passe a financiar uma obra, por 

consequência também será responsável por ela, podendo responder futuramente por 

problemas como falhas estruturais, por exemplo.  

Existem ainda outras questões que podem dificultar tanto a agilidade na publicação 

de um edital, quanto o trabalho e/ou acesso dos arquitetos e urbanistas aos recursos dos 

CAU/UF. Os editas propostos pelo conselho devem estar compreendidos dentro dos termos 

das Leis 13.019/2014 e 13.204/2015, que são as normativas que estabelecem o regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil – 

conhecidas como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)37. 

Sendo assim, todo o processo de publicação do edital, seleção das organizações sociais e 

execução dos trabalhos, deve seguir o disposto nessas leis.   

O próprio conselho é uma instituição consideravelmente burocrática, que deve 

atender alguns “ritos” e “fluxos” no desenvolvimento de suas atividades. Para o 

desenvolvimento de um edital, é necessária a análise por parte dos conselheiros e do corpo 

técnico (jurídico e financeiro), processo que pode levar alguns meses. Seguindo as normas, 

todo edital deve ser publicizado - por isso são denominados Chamadas Públicas - e 

 
37 Mais informações sobre o MROSC podem ser encontradas no blog da Rede SUAS. 
http://blog.mds.gov.br/redesuas/regulacao/mrosc/ 
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direcionado somente às Organizações da Sociedade Civil (OSC), que são entidades 

privadas sem fins lucrativos, como ONGs, cooperativas ou outras organizações que 

dediquem suas atividades a projetos de interesse público e de cunho social. Sendo assim, é 

comum que concorram aos recursos do CAU as assessorias técnicas previamente 

conformadas como ONGs, os sindicatos de arquitetos, o IAB, os movimentos sociais, as 

associações de moradores, as fundações e outras instituições de caráter social. 

Após publicação do edital e envio dos projetos, uma Comissão de Avaliação é 

selecionada para analisar e classificar as propostas. Conta-se ainda com um período em 

que podem ser apresentados recursos ao resultado preliminar. Após resultado final, a 

legislação ainda exige a apresentação de um Plano de Trabalho, que dispõe de 

cronograma e metas a serem atingidas. As OSC com Plano de Trabalho e documentação 

devidamente habilitados podem finalmente assinar os Termos de Fomento38 e dar início às 

suas atividades. 

Importa ressaltar que a apresentação da documentação é um ponto em que muitas 

OSC tem dificuldades e acabam sendo desclassificadas por não atenderem todas as 

condições. São exigidos para realização da parceria uma série de documentos como 

certidões diversas, cópia de estatuto e ata de eleição do quadro dirigente, para comprovar a 

estrita compatibilização entre sua configuração jurídica e a legislação vigente, assegurar que 

a instituição não possui fins lucrativos, que tem atuação voltada para trabalhos sociais, um 

mínimo de três anos de existência, experiência na área, entre outros. Por essa questão, 

algumas OSC precisam inclusive realizar alterações em seus respectivos estatutos para 

poder participar do chamamento. 

Com os Termos de Fomento devidamente assinados, iniciam-se os trabalhos, que 

são acompanhados, por sua vez, por uma Comissão de Monitoramento, cujo papel é 

monitorar e avaliar o desenvolvimento dos projetos propostos. Ainda há a figura do Gestor 

da Parceria, que acompanha e fiscaliza o andamento dos trabalhos, garantindo que o 

objetivo final seja alcançado, além de analisar a Prestação de Contas, que demonstra o 

alcance das metas expostas no plano de trabalho, as ações desenvolvidas para 

cumprimento do objeto e documentos comprobatórios dos gastos e da execução das ações. 

Uma prestação de contas devidamente elaborada garante às OSC a participação em futuras 

parcerias com o CAU. 

 
38 Existem duas formas de parceria entre as OS e a administração pública regulamentadas pelo 
MROSC. São os Termos de Fomento e Acordos de Cooperação. A diferença entre os dois é que o 
último não envolve a transferência de recursos. Para as parcerias de ATHIS, são firmados os Termos 
de Fomento, visto que há a cessão de fundos para viabilizar os projetos propostos.  
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Os prazos estabelecidos para cada etapa do processo seletivo também estão 

estipulados nas leis. Desde o momento de publicação do edital até a assinatura dos Termos 

de Fomento, cumprindo-se as datas estabelecidas, transcorrem vários meses. Isso 

demanda um planejamento prévio por parte do conselho, para que um edital corrente 

sempre seja finalizado no mesmo ano em que foi publicado, garantindo o orçamento 

previsto para ATHIS no ano corrente. 

Todo o processo vinculado aos editais está devidamente regulamentado no MROSC, 

devendo ser cumprido e adequadamente publicizado pelos CAU/UF. Ainda assim, os 

conselhos cujos rendimentos são menores – necessitando muitas vezes de recursos extra, 

provenientes do Fundo de Apoio39, para manter um funcionamento mínimo – podem ter 

dificuldade em cumprir todas essas exigências, por dispor de poucos recursos e um corpo 

técnico reduzido. Quanto às OSC, é necessário que se adaptem a todos esses 

procedimentos e empenhem um esforço extra para cumprir todas as etapas e condições.  

O escopo dos editais é variado, podendo abranger desde serviços de projeto, 

acompanhamento de obra, urbanização e regularização fundiária, à realização de cursos de 

formação e eventos. Em alguns casos, os proponentes tem a liberdade de propor o tema – 

no caso de cursos e eventos – ou o trabalho a ser realizado – no caso dos serviços de 

arquitetura e urbanismo. Em outros, o CAU/UF determina antecipadamente a área onde 

haverá uma intervenção e os profissionais se disponibilizam a trabalhar com uma 

comunidade previamente definida. É o caso dos editais 09/2019 e 12/2019 do CAU/PE, o 

primeiro com objetivo de contratar serviços de arquitetura para atender as unidades do 

conjunto habitacional Padre José Edwaldo Gomes, no Recife, e o segundo para promover 

melhorias habitacionais em residências localizadas na ZEIS João de Barro, também no 

Recife; na Barreira do Rosário, em Olinda; e no Monte Bom Jesus, em Caruaru. 

Em outros casos, é a própria OSC que propõe o local e grupo com que irá atuar, a 

exemplo de projeto proposto pela ONG Peabiru, selecionado no edital 004/2019 do CAU/SP. 

A proposta considerava os serviços de ATHIS para produção de um Plano Popular de 

Urbanização, melhorias habitacionais e regularização fundiária para um assentamento de 

 
39 O Fundo de Apoio auxilia alguns CAU/UF com menor arrecadação (denominados CAU Básico) a 
manter uma estrutura mínima de funcionamento em seus respectivos estados. O fundo é composto 
por uma porcentagem anual dos recursos provenientes dos conselhos que possuem maior 
arrecadação. 
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baixa renda, com objetivo de dar início ao processo de regularização junto à Secretaria 

Municipal de Habitação de São Paulo40.  

Mesmo que a maioria dos projetos patrocinados pelos CAU/UF busque o 

atendimento coletivo, atendendo um grupo de famílias, houve uma situação onde o CAU 

selecionou uma proposta de atendimento individual. Isso ocorreu no edital 01/2020, 

publicado pelo CAU/ES. No processo, a ONG Onze8 foi selecionada para viabilizar a 

construção de uma residência no município de Vitória/ES, para uma família que residia em 

um barraco de madeira, com apenas um cômodo e um banheiro, construído com materiais 

usados e doações. Com o aporte de 15 mil reais do patrocínio, foi possível garantir o início 

das obras de demolição, fundação, estrutura e parte da alvenaria da residência. Para 

angariar fundos para o restante, a Onze8 lançou em parceria com o CAU/ES uma 

campanha de financiamento coletivo. 

Além dos editais voltados para os serviços de arquitetura, também são publicados 

aqueles que patrocinam eventos e cursos. Chamadas públicas com essas características já 

foram realizadas no Distrito Federal e em diversos estados, como Mato Grosso, Paraíba, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ainda há o caso do CAU/AM, que em 2018 

realizou chamada voltada para estudantes, com foco na realização de um concurso de 

ideias de arquitetura.  

Apesar dos editais de parceria destacarem-se entre as ações propostas pelos 

CAU/UF, nota-se que uma prática muito comum são os eventos organizados pelos próprios 

conselhos. Mesmo naqueles estados onde ainda não houve publicação de editais que 

fomentem práticas de ATHIS, como Acre, Piauí e Mato Grosso do Sul, houve a realização 

de pelo menos um evento voltado para o tema, que geralmente são seminários e oficinas de 

capacitação. Além dos eventos e chamadas públicas, os conselhos ainda empregam outras 

formas para fomentar a ATHIS no território brasileiro, incluindo o lançamento de cartilhas e 

publicações, diálogos e parcerias com prefeituras e governos estaduais, e desenvolvimento 

de planos estratégicos.  

4.3.2. Outras ações de promoção da ATHIS pelo CAU  

 

Diferente dos CAU/UF que focaram seus esforços na promoção de eventos e de 

editais de fomento, alguns conselhos procuraram direcionar seus recursos a partir de 

estratégias diferentes. Conforme já citado anteriormente, é o caso do CAU/SC, que foi 

 
40 O Plano de Trabalho com a proposta completa consta como anexo do Termo de Fomento 
010/2019, disponível no Portal da Transparência do CAU/SP. 
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pioneiro ao propor a destinação da verba de ATHIS para a elaboração de um plano 

estratégico para implementação de ATHIS no estado de Santa Catarina. Em 2017 foi 

publicado um edital de licitação com objetivo de contratar consultoria para elaboração do 

plano, processo no qual foi selecionado o escritório AH! Arquitetura Humana, do Rio Grande 

do Sul, para desenvolvimento do serviço.  

O Plano Estratégico e Implementação da ATHIS (PEI-ATHIS) foi finalizado em abril 

de 2018 e é composto por quatro volumes: Diagnóstico, Plano Estratégico de 

Implementação, caderno de Propostas Normativas e uma cartilha resumo. O Diagnóstico 

levanta e analisa dados sobre experiências em âmbito nacional e internacional, retoma o 

quadro das necessidades habitacionais de Santa Catarina e analisa o Plano Catarinense de 

Habitação de Interesse Social. A partir desse trabalho, foram realizadas Oficinas Regionais 

no mês de dezembro de 2017, que ocorreram em cinco mesorregiões do estado de Santa 

Catarina: Vale do Itajaí, Sul Catarinense, Oeste Catarinense, Norte Catarinense e Grande 

Florianópolis. As oficinas, que utilizaram uma metodologia participativa, tiveram como 

objetivo a elaboração, a partir do diagnóstico, de estratégias para implementação da ATHIS 

em Santa Catarina (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA [CAU/SC], 2018). 

O Plano Estratégico de Implementação tem como base uma síntese conclusiva do 

diagnóstico e dos desafios para a ATHIS. Um ponto relevante reconhece os desafios em 

relação aos parâmetros conceituais, no qual são identificadas divergências entre o texto da 

Lei n° 11.888/2008 e as práticas analisadas. Enquanto a lei engloba os serviços de 

arquitetos e engenheiros para melhorias habitacionais, urbanização e regularização 

fundiária, as práticas, por reconhecerem a complexidade dessa atuação, abrangem distintas 

atribuições do arquiteto e urbanista, além do envolvimento de diversos profissionais, como 

advogados, assistentes sociais, geógrafos, entre outros. O plano ainda elenca como 

desafios: a desconstrução da ATHIS como uma prática assistencialista, sua promoção como 

um serviço necessário para as cidades brasileiras, sua difusão como um direito das famílias 

de baixa renda e como um vetor para qualificação do ambiente construído, tanto na escala 

individual, quanto coletiva. 
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O Plano é composto por: (1) Diretrizes gerais que buscam balizar as ações de ATHIS 

do CAU/SC, tendo como base o Diagnóstico; (2) Descrição concisa dos objetivos que 

pretendem ser alcançados; (3) Ações e metas que devem ser implementadas em um 

determinado período de tempo; e por fim, (4) um sistema de indicadores, monitoramento e 

avaliação contínua da eficácia e eficiência das ações e programas propostos no plano. Na 

Figura 6, estão expostos os objetivos do PEI-ATHIS, a partir dos quais são descritas as 

ações específicas, representadas por letras e números. 

Fonte: NUNES et al (2021) 

Em outubro de 2020 foi realizado um seminário, por iniciativa do CAU/SC, 

denominado “O Papel dos Conselhos Profissionais no Fomento à ATHIS”41. No evento, 

Daniela Sarmento, presidente do CAU/SC na época, expôs o plano estratégico e as metas 

que estavam sendo cumpridas. Até aquele momento, haviam sido realizadas campanhas 

orientativas, cursos de capacitação, campanha de sensibilização e o patrocínio de projetos 

(ações A1 a A6, B2 e B4). O CAU/SC visitou 14 municípios catarinenses, realizando 

caravanas de divulgação, contando com a realização de eventos e a presença de mais de 

1200 participantes, onde foram entregues exemplares da cartilha resumo, um dos produtos 

do PEI-ATHIS. Como reflexo dos cursos e campanhas, já se iniciou a constituição de uma 

rede entre profissionais (ação B3). O Objetivo futuro é identificar onde estão os profissionais 

para realizar um cadastro de interessados e disponibilizar para os municípios, tendo o CAU 

 
41 A gravação do seminário encontra-se disponível no canal do CAU/SC no YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=e8W_hHCpBrU&list=PLOouYfCVi65Yf8hupG2hn0mMcLWkUn16j 

Figura 4 | Ações do PEI-ATHIS 
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como articulador dessa rede. O trabalho de divulgação e sensibilização também resultou na 

aproximação com duas prefeituras do estado, levando à construção de acordos de 

cooperação entre o CAU/SC e os municípios de Chapecó e Balneário Camboriú, com 

objetivo de implementar a ATHIS nessas cidades.  

A partir dessas ações, em determinado momento as demandas começaram a chegar 

ao conselho, através de entidades, movimentos sociais e prefeituras. É caso do termo de 

cooperação realizado com o município de Chapecó. Após receber uma notificação da 

Defensoria Pública, cujo conteúdo tratava da omissão do município frente às demandas 

habitacionais e suas responsabilidades legais na regulamentação da lei de ATHIS, a 

prefeitura buscou o CAU/SC para orientação, o que resultou na parceria firmada com o 

conselho. Também foram realizadas ações para aproximar a ATHIS dos agentes envolvidos 

com a mediação de conflitos urbanos e habitacionais (C1), a partir de demanda oriunda 

diretamente de um movimento social, relacionada a processos de integração de posse 

(NUNES et al, 2021). 

Uma das demandas que o CAU/SC recebeu foi a solicitação de um 

movimento social para atuar enquanto Amicus Curiae em dois processos de 

reintegração de posse na Grande Florianópolis. Assim, aliado à ação C do 

PEI-ATHIS, que objetiva a mediação de conflitos inerentes do espaço 

urbano, foi desenvolvido um documento denso com reflexões e o reforço 

aos marcos legais necessários para se entender a importância do direito à 

moradia para os casos em questão. (NUNES et al, 2021, p.10) 

O CAU/SC também tem estabelecido a aproximação com algumas universidades, 

para fomentar a estruturação de programas de residência (D1). Através do edital 02/2019, o 

conselho patrocinou um evento sobre residência em arquitetura e urbanismo, realizado no 

início de 2020 na Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o IAB/SC. 

No mesmo seminário no qual o CAU/SC esteve presente, participaram 

representantes do CAU/BR e dos CAU/RS, CAU/AL e CAU/DF. O conselho do Rio Grande 

do Sul, assim como a maioria, também havia iniciado suas atividades de fomento à ATHIS 

investindo na publicação de editais. No entanto, reconhecendo que essas ações são 

pontuais e a necessidade de fomentar um trabalho contínuo, criou-se em 2019 o Gabinete 

de Gestão de ATHIS. Diferente dos outros CAU, que realizam ações de ATHIS através das 

chamadas públicas, o CAU/RS busca incentivar o desenvolvimento de programas públicos 

nas prefeituras do estado. A partir da formação do gabinete, iniciaram-se trabalhos diversos, 

começando com a realização de um diagnóstico das demandas do estado, pelo qual  

constatou-se que metade da população do RS encontra-se na faixa de renda de 3 salários 

mínimos, ou seja, tem direito à assistência técnica. A seguir, foram empreendidas ações de 
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divulgação para profissionais, estudantes, prefeituras, associações, movimentos sociais e 

sociedade em geral. A terceira linha de ação é o fomento, através do incentivo a convênios 

e parcerias com Municípios, Governo do Estado, Entidades Profissionais e Instituições de 

Ensino. Tiago Holzman, presidente do CAU/RS, afirmou durante o evento que, ao invés do 

CAU focar apenas no patrocínio de serviços pontuais de assistência técnica, o conselho 

deve auxiliar as entidades responsáveis pelas políticas de habitação, em especial os 

municípios, rompendo a inércia presente no setor público, para que se consiga efetivamente 

construir uma política pública de atendimento ao direito à moradia. 

Desde o início de suas ações, o conselho estabeleceu uma parceria com a 

Secretaria de Obras e Habitação do estado e ainda buscou o diálogo com outros órgãos, 

como a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Tiago 

Holzman ressaltou em sua fala que poucos desses órgãos do setor público tinham sequer 

conhecimento da Lei de ATHIS até então.  

No ano de 2019, o gabinete desenhou uma ação denominada Casa Saudável, cujo 

projeto piloto vem sendo implementado no município de Santa Rosa. A ação busca construir 

a possibilidade de os arquitetos atuarem junto às equipes que trabalham com a Estratégia 

Saúde da Família, entendendo que diversos vetores da falta de saúde de uma família 

podem provir do espaço construído, como problemas respiratórios causados pela presença 

de mofo e má ventilação dos ambientes. Com a pandemia de COVID-19, a iniciativa 

desdobrou-se no Programa Nenhuma Casa sem Banheiro, que busca a prestação de 

serviços de arquitetura e urbanismo, no âmbito da ATHIS, para instalação de unidade 

sanitária completa em domicílios de áreas urbanas com ausência de banheiro. Num 

momento em que as principais recomendações para se prevenir do coronavírus são “fique 

em casa” e “lave suas mãos”, muitas das famílias encontram-se sequer sem essas opções. 

Com o intuito de auxiliar os mais de 11 mil domicílios sem banheiro presentes no estado, o 

CAU/RS firmou parceria com o Governo do Estado e a Federação dos Municípios do 

Estado, contanto com apoio da ONU Habitat. Junto com entidades profissionais locais, 

foram publicados editais para seleção de arquitetos dispostos a realizar o serviço. Enquanto 

o conselho se responsabiliza por viabilizar os serviços de arquitetura, o estado, os 

municípios e outros parceiros asseguram o material e mão de obra para construção das 

unidades sanitárias. Com a realização de todas essas ações, o CAU/RS aumentou o 

percentual destinado à ATHIS, chegando a 9% de sua arrecadação. 

Ainda no mesmo seminário, o presidente do CAU/AL, Heitor Maia, apresentou as 

iniciativas daquele estado. Numa primeira ocasião, o CAU/AL publicou um edital de fomento, 

atendendo a uma comunidade que foi realocada no município de Maceió. Foi uma iniciativa 
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muito incipiente, mas a partir daquele momento o CAU começou a ser reconhecido como 

entidade que promove arquitetura e urbanismo para as classes menos favorecidas. Ocorreu 

que, no mesmo período, o Governo do Estado iniciava uma parceria junto com a ONU 

Habitat, para promoção de melhorias habitacionais em assentamentos precários de Maceió. 

Nesse momento, o conselho foi convidado para fazer parte da parceria, resultando num 

memorando tripartite com a ONU Habitat e a Secretaria de Infraestrutura do Estado, onde a 

ONU Habitat ficou responsável pelo diagnóstico e diretrizes, o Governo do Estado pelas 

obras e o CAU por viabilizar os editais para participação dos arquitetos e urbanistas, com 

levantamentos e projetos de intervenções. O processo foi iniciado em 2018, sendo que a 

parceria foi renovada em 2020. Com isso, verificou-se a necessidade de ampliar os recursos 

destinados à ATHIS, principalmente no estado do Alagoas, que tem um orçamento bem 

mais reduzido que o do CAU/SC e do CAU/RS, por exemplo. Sendo assim, o CAU/AL 

passou a destinar até 6% da arrecadação para essas ações.  

Da iniciativa em parceria com a ONU Habitat e Governo do Estado, surgiu o desafio 

de incorporar também a prefeitura de Maceió no fomento à ATHIS, e a busca por estender o 

processo pro interior do estado, através de associações de municípios. Por fim, Heitor Maia 

frisou a necessidade de ampliar a ATHIS através da academia e dos escritórios modelo de 

arquitetura e urbanismo, e destacou que o CAU possui muitos recursos, possibilitando que a 

previsão dos 2% seja pelo menos dobrada. Para Maia, com recursos ampliados e ações 

coordenadas a partir do CAU/BR, poderíamos ter um efeito multiplicador dessas práticas.  

Por sua vez, O CAU/DF expôs durante o seminário uma iniciativa que tem grande 

relevância para a formação prática dos arquitetos no Distrito Federal: a Jornada de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (JATHIS). O evento nasceu em 

2017, por força do programa coordenado pela CODHAB/DF, e por uma iniciativa das 

entidades ligadas ao Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetura e Urbanismo do DF 

(CEAU/DF). Nas JATHIS, busca-se a capacitação profissional para atuação com assistência 

técnica. A iniciativa consiste em um evento com palestras e oficinas práticas, voltadas para 

melhorias habitacionais e ações urbanas comunitárias, em territórios em que a CODHAB já 

tem uma atuação consolidada. Coloca-se, dessa forma, profissionais e estudantes em 

contato direto com a realidade, proporcionando sua contribuição em situações concretas. 

Em sua primeira edição, a JATHIS envolveu alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo 

da região, sendo que, nas edições seguintes, passou a incorporar também profissionais da 

área e dos cursos de engenharia, contando ainda com participação de assistentes sociais. 

Além disso, os estudantes de instituições parceiras que participam do evento podem, depois 

de formados, atuar como monitores nas edições seguintes.  
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A partir das iniciativas expostas, fomentadas pelos CAU/UF presentes em diversas 

regiões do país, pode-se observar como as ações que se iniciam de dentro para fora do 

conselho tem um potencial multiplicador, demonstrando que o CAU pode atuar como 

articulador de redes e setores da sociedade, levando à instituição de ações e políticas 

voltadas para a consolidação da ATHIS. Isso é demonstrado claramente nos momentos em 

que órgãos públicos e entidades da sociedade civil passam a enxergar o conselho como 

uma instituição referência na viabilização da arquitetura e do urbanismo para a população 

mais pobre – situações em que essas organizações tiveram a iniciativa de procurar o CAU 

para orientações e construção de acordos. Por outro lado, mesmo que parcerias tenham 

sido firmadas com o Poder Público, podendo desdobrar-se em políticas mais consistentes 

no futuro, prefeituras e governo dos estados se propõem a arcar apenas com custos de 

material e mão de obra, o que demonstra o quanto o trabalho do arquiteto e urbanista ainda 

é visto como um “acessório”. É graças ao esforço e recursos do CAU que é garantida a 

participação desses profissionais nas parcerias recém firmadas.  

Por outro lado, as ações que envolvem a formação e a aproximação dos arquitetos e 

urbanistas com situações reais também podem auxiliar na ampliação da rede de 

profissionais que atuam com ATHIS, como é o caso das JATHIS realizadas pelo CAU/DF - 

que em apenas uma edição incorporou mais de 300 participantes, entre profissionais e 

estudantes.  

As ações proporcionadas pelo CAU incentivam e estimulam a criação de políticas de 

atuação profissional, mas não são capazes, por si próprias, de alcançarem a solução dos 

problemas habitacionais. Entretanto criam condições e um cenário profissional propício para 

que isso possa acontecer, dado que, em um primeiro momento, colocam a discussão sobre 

habitação social em pauta e, num segundo momento, acabam por constituir um corpo 

técnico com capacitação e conhecimento para poder viabilizar ações com maior 

abrangência no futuro. 

Pouco a pouco, o fomento à ATHIS realizado pelo CAU desdobra-se em outras 

iniciativas. Para ilustrar essa questão, destacamos um edital recentemente publicado pelo 

CAU/SP, no ano de 2020. A Chamada pública 006/2020 tinha por objetivo selecionar 

projetos de apoio à ATHIS. O edital foi publicado durante a pandemia e buscava atingir um 

grande número de profissionais, considerando tanto a necessidade da população de receber 

serviços, quanto a dos arquitetos, visto que pelo isolamento social e seus desdobramentos, 

muitos profissionais passaram a ter dificuldades em relação a trabalho. 
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O edital foi dividido em dois lotes: o primeiro voltado para projetos arquitetônicos e/ou 

urbanísticos, em atendimento à Lei 11.888/2008, e o segundo direcionado para o 

desenvolvimento de ações de sensibilização dos diversos setores da sociedade, ações de 

capacitação profissional, entre outros, que deveriam ocorrer por meio de palestras, cursos, 

seminários e oficinas. Para o Lote 1, havia a exigência de contratação de pelo menos 30 

profissionais para cada projeto selecionado, e para o Lote 2, as ações deveriam garantir a 

presença de pelo menos 300 profissionais.  

Para as OSC selecionadas nessa chamada pública, que não estavam habituadas 

com tais quesitos, foi um grande desafio encontrar os 30 profissionais para compor a 

equipe. Algumas propostas eram localizadas em cidades menores, no interior do estado, 

onde não existe uma quantidade considerável de profissionais atuando com ATHIS. Ainda 

assim, todas as OSC conseguiram cumprir as exigências. Considerando que são 11 termos 

de fomento firmados para o Lote 1 a partir desse edital, isso criou uma rede de 330 

profissionais atuando no estado, um número que antes não era atingido pelos chamamentos 

públicos do CAU/SP. Essa iniciativa acabou por se desdobrar em outras – como vários 

desses profissionais necessitavam de capacitação, três OSC que firmaram os termos de 

fomento uniram-se numa parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), onde foi construído um curso de residência voltado para 

esse público. Denominado “OCUPATHIS: Assessoria Técnica à Habitação de Interesse 

Social em ocupações periféricas - ensaio de residência”, o curso tem como objetivo 

contribuir com a ampliação da formação crítica aplicada em ATHIS.  

Além do curso OCUPATHIS, observa-se que as ações patrocinadas pelos editais 

também levam à formação de novos grupos de assessores técnicos, ampliando essa rede 

de profissionais. No ano de 2020, a partir de fomento do CAU/SP, foi realizado pela ONG 

Projeto Gerações o curso “Estudos e Práticas de Assessoria e Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social” (EPAATHIS), que teve como objetivo a formação de 

profissionais para atuar no campo, abordando cinco ocupações presentes em cidades do 

interior do estado de São Paulo. Recentemente, foi lançado um novo grupo multidisciplinar, 

o ICNO ATHIS, que visa atuar na área. Formado por integrantes da área de arquitetura e 

urbanismo, história e engenharia ambiental, o grupo surgiu a partir da experiência desses 

profissionais com o curso EPAATHIS. 
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4.3.3. Das contradições das ações do CAU: o incentivo à ATHIS pelo viés 

do empreendedorismo 

 

Mesmo com as diversas ações em andamento, que fomentam a ATHIS como um 

serviço que se relaciona ao direito à moradia digna e, portanto, parte fundamental na 

construção de políticas públicas de habitação de interesse social, em muitos momentos o 

CAU tratou dessa questão com uma abordagem voltada ao desenvolvimento profissional, 

como pudemos observar no Capítulo 1. Essa visão, alavancada em grande parte pela 

Comissão de Política Profissional (CPP) do CAU/BR, levou o conselho a propagar um 

discurso que evidencia as iniciativas privadas e práticas de empreendedorismo.  

Como observamos anteriormente, são inúmeras as iniciativas existentes no Brasil 

que oferecem os serviços de ATHIS, abordando além do aspecto técnico da profissão, a 

atuação política do arquiteto e urbanista, englobando a multidisciplinariedade dessas ações 

e a construção coletiva com associações e movimentos organizados. No entanto, o que se 

apresentou como promoção do ofício a partir do CAU/BR ignorou completamente essas 

experiências que já vem sendo desenvolvidas há décadas, dando destaque a outras ações, 

que abordam a ATHIS como uma prática assistencialista e proporcionada pelo mercado 

privado. 

Essa abordagem fica clara na fala de Jorge Moura, analista técnico do CAU/BR e 

assessor da CPP, em sua participação no já citado seminário “O Papel dos Conselhos 

Profissionais no Fomento à ATHIS”. Moura relata as diversas reuniões de articulação com 

agentes envolvidos com os “negócios sociais”, como Fernando Assad, representante do 

Programa Vivenda, abordado no primeiro capítulo. Além de reuniões, também se destaca a 

presença desses agentes nos inúmeros seminários organizados pelo CAU/BR e alguns 

CAU/UF. Através da CPP, o CAU/BR pesquisou e contatou uma série de startups e 

organizações que trabalham junto a comunidades de baixa renda, como o já citado Vivenda, 

o Inova Urbis, o Moradigna, e a Habitat para a Humanidade. Essas experiências foram 

levadas pelo conselho federal para diversos estados, por meio do Seminário de 

Empreendedorismo e Novas Tecnologias, que teve edições nos estados de São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins. No ano de 2018, foi 

realizado em Brasília, por uma parceria entre CAU/BR e Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), o Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 

Social. Apesar da presença do setor público através de representantes da Caixa e do 

Ministério das Cidades, novamente foram apresentadas como experiências de ATHIS os 

projetos do Programa Vivenda.  
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O CAU/BR, junto com a Habitat para a Humanidade e o Vivenda, é apoiador do “Lab 

Habitação – Inovação e Moradia”, uma plataforma proposta pela Artemísia – empresa 

especializada em aceleração de negócios de impacto – em parceria com as empresas 

Gerdau, Tigre, Vedacit e Votorantim, que visa apoiar iniciativas de empreendedorismo 

social. O Lab Habitação já teve algumas edições, onde são selecionadas iniciativas 

negociais que promovem trabalhos na área de habitação para famílias de baixa renda para 

receber, além de um curso de capacitação, um “capital semente” que auxilia o 

impulsionamento do negócio. Na edição de 2020, o valor atingiu R$30mil para cada 

iniciativa (OBSERVATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, 2020). Já foram apoiados pelo Lab 

Habitação diversas empresas, como Moradigna, Construide, Favelar, entre outros.  

Nos últimos anos, vê-se um aumento acelerado desses negócios de impacto social. 

O Vivenda, que foi pioneiro, obteve um grande destaque no mercado desde o início de sua 

atuação em 2014. Para obtenção de recursos para essa iniciativa, foi viabilizada a primeira 

debênture de impacto social no Brasil, em uma parceria entre Vivenda, Dínamo (empresa de 

apoio à gestão de startups), e a securitizadora Grupo Gaia. Com essa estratégia financeira, 

foram captados R$ 5 milhões de reais no lançamento dos primeiros títulos, o que possibilitou 

o oferecimento de crédito às famílias42 (SCHERER, 2021).  

Recentemente a empresa foi reestruturada, tornando-se uma plataforma que conecta 

vários negócios de impacto social. Ao invés de executar as reformas com uma equipe 

própria, o Vivenda passará agora a trabalhar com uma rede de empresas executoras de 

reformas populares e lojas de materiais de construção previamente cadastradas. Ou seja, 

deixará de faturar com as reformas e passará a cobrar uma comissão em cima de cada obra 

vendida. Denominada Nova Vivenda a partir de 2020, a empresa já mapeou cerca de 60 

iniciativas com potencial de fazer parte dessa rede pelo Brasil (SCHERER, 2021).  

Santoro e Chiavone (2020) apresentam uma crítica aos negócios sociais e 

demonstram como a motivação dessas iniciativas vem de ordem empresarial, e não social. 

Para os autores, o Vivenda possui um modelo de negócio que se aproxima da agenda do 

empreendedorismo social norte-americano, onde os dividendos não são compartilhados 

 
42 O mecanismo funciona com o sistema de blended finance, que é um financiamento misto, onde se 
combina capital de fundos filantrópicos e de investidores tradicionais. A debênture foi emitida em 
duas séries, sendo a primeira equivalente a 40% do total captado, proveniente dos investidores 
filantrópicos. É a série de maior risco, pois sofrerá as primeiras perdas no caso de inadimplência. Já a 
segunda série foi distribuída para investidores do Itaú Private Banking, que é a dos investidores 
tradicionais, atraídos pela segurança decorrente da presença de títulos financeiros dos investidores 
filantrópicos. Entre os principais apoiadores dessa solução estão o Fundo Zona Leste Sustentável, 
EP8 Participações e Maraé Investimentos. 
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com os beneficiários, mas se mantém na empresa. É um modelo que enxerga a habitação 

como uma “oportunidade” de mercado. 

o caso pesquisado, do Programa Vivenda, mostrou que a motivação foi 
empresarial (oportunidade e diversificação de negócios), e não a construção 
de uma política pública habitacional ou o interesse público; com 
consequências urbanas (melhorias habitacionais) de interesse público; 
apoiadas no modelo empreendedorismo social norte-americano, cujos 
dividendos vão para os empresários e a base da pirâmide social é vista 
como “riqueza” (SANTORO e CHIAVONE, 2020, p.696) 

 Os autores ainda ressaltam que parece haver uma atenção maior direcionada à 

estruturação dos negócios do que uma reflexão sobre os direitos dos cidadãos. Ou seja, não 

há uma preocupação em relação aos impactos - tanto do viés social quanto espacial e 

territorial - desse tipo de negócio, tampouco do modelo de financiamento oferecido, que 

apesar de facilitar o acesso ao crédito, promovendo o parcelamento das reformas em até 30 

vezes43, aumenta o conjunto de dívidas das famílias, podendo comprometer sua qualidade 

de vida (SANTORO e CHIAVONE, 2020). 

 Esse modelo de negócio é ofertado como um produto aos arquitetos e urbanistas, o 

que se evidencia nos diversos discursos em que Fernando Assad, sócio da empresa, 

apresenta o Vivenda nos eventos promovidos pelo CAU44. A palestra é quase uma 

propaganda da empresa, não há uma análise sobre os processos de projeto, a forma de 

diálogo com as famílias atendidas, questões de ordem construtiva, dificuldades enfrentadas 

ou que englobam a atuação dos arquitetos e urbanistas. 

Diferente da concepção das políticas públicas, os negócios de impacto social não 

estão vinculados a uma proposta ligada à universalização dos direitos, mas sim a uma visão 

que centraliza a pobreza como nicho de negócios. Se a solução dos problemas de melhorias 

habitacionais das famílias de baixa renda for estimulada a partir dos negócios sociais, 

transfere-se uma responsabilidade, que na realidade deveria ser do Estado (tomando-se 

como referência uma determinada concepção de Estado), para o setor privado. Se não há 

por parte desse setor privado uma real preocupação com o interesse público – e mesmo que 

houvesse, certamente estaria condicionada à manutenção desses negócios, limitando sua 

ação – elimina-se qualquer abordagem política e social que correlacione a ATHIS e moradia 

 
43 Quando o Vivenda ainda promovia as reformas, eram ofertados “kits”, no valor de R$5.000, que 
poderiam ser parcelados em até 30 vezes. Havia quatro opções de kits (banheiro, revestimento, 
ventilação e antiumidade), que incluíam projeto, mão de obra e material. Com a reformulação da 
empresa, esses serviços passam a ser responsabilidade das iniciativas parceiras. 

44 O Programa Vivenda foi apresentado em diversos eventos, como o já citado Seminário Nacional de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 
2019.  
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digna como direitos da população. Sendo o CAU um órgão com grande potencial articulador 

de profissionais, entidades e Poder Público, é problemático que ressalte tais iniciativas 

empresariais como uma solução para as práticas de ATHIS. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 





Procuramos destacar nesta pesquisa as práticas de assessoria e assistência técnica, 

em meio às contradições e ambiguidades que envolvem a atuação profissional dos 

arquitetos e urbanistas, seus discursos e posicionamentos, assim como os obstáculos e 

desafios enfrentados para o desenvolvimento e consolidação dessas atividades nas políticas 

públicas de habitação de interesse social. 

Para elucidar os conceitos de assessoria e assistência técnica, iniciamos este 

trabalho a partir da retomada da gênese dos dois termos, identificando com base em seus 

percursos e operacionalização duas matrizes distintas de formação. Por um lado, a 

assistência técnica, termo que nasceu profundamente vinculada à articulação de arquitetos 

e urbanistas envolvidos diretamente com suas entidades de classe, tendo seu início com o 

Programa ATME, em Porto Alegre, e consolidando-se com a Lei 11.888/208. Por outro lado, 

a prática das assessorias técnicas paulistanas, que nasce da relação entre técnicos e 

movimentos de luta por moradia, tendo influência das cooperativas de vivenda por ayuda 

mutua uruguaias. 

A existência dessas matrizes distintas – mesmo possuindo algumas convergências – 

gerou uma disputa no campo, como observamos a partir dos discursos dos arquitetos e 

urbanistas. A assistência é constantemente criticada e tida como uma prática 

assistencialista, que posiciona os beneficiários em uma relação de dependência com os 

técnicos, enquanto a assessoria tem um caráter mais político e coletivo, colocando as 

famílias e grupos envolvidos como protagonistas das decisões. Cabe ainda evidenciar que a 

assistência é com frequência vinculada estritamente ao ambiente da moradia e pouco às 

demais carências relacionadas ao espaço urbano, como a ausência de equipamentos 

públicos, infraestrutura e espaços de uso coletivo, enquanto a assessoria aborda a questão 

da moradia de forma mais ampla, relacionando-a ao espaço da cidade e propondo 

intervenções no território. 

Por outro lado, nessas modalidades temos a intercorrência de agentes de formas 

diferenciadas, o que se evidencia nas políticas públicas estudadas. A proposta da 

assessoria técnica está intimamente ligada ao tripé da autogestão, onde se pressupõe uma 

organização tripartite da ação, geralmente representada por um triângulo, onde em cada 

ponta encontra-se um dos agentes: assessorias técnicas, movimentos populares e Poder 

Público, sendo que há uma clara definição do papel e divisão de responsabilidades de cada 

uma das pontas que sustentam a organização da política. Na perspectiva da autogestão é 

muito difícil escapar de uma tripartição das responsabilidades, que é própria desta 

concepção. Essa prescrição acaba não só moldando, mas também sendo moldada pela 

atuação das assessorias.  
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Figura 5 | Tripé da autogestão 
Fonte: Elaborado por IAU USP e Peabiru (2014) 

 De outra forma, na proposta da assistência técnica não se pressupõe 

necessariamente o polo Poder Público, o que se evidencia na Lei de ATHIS. Apesar de 

prever a existência de fundos para assegurar recursos para os serviços dos arquitetos, a lei 

por si só não garante a participação do Estado como financiador e proponente de políticas 

públicas, mas sim se aprofunda na existência de uma estreita relação entre técnicos e 

usuários finais. Desse modo, há uma atrofia em uma das pontas do tripé, inviabilizando a 

efetivação da prática. 

Nos programas públicos, pode haver uma atrofia ou ainda uma hipertrofia de um dos 

polos do triângulo. No caso das ações de Prestação de Serviços de ATHIS financiadas pelo 

FNHIS, há a presença do Estado, mas que se apresenta como mero financiador das 

iniciativas. Nesse caso, o estado está tão distante que chega a dificultar a ação dos 

profissionais. Ao mesmo tempo, a participação dos beneficiários finais na construção da 

política é praticamente nula, existindo de forma indireta através da participação de 

organizações sociais no CGFNHIS. Já a relação entre técnicos e usuários finais está mais 

evidente e pode se conformar de variadas formas, a depender do proponente, podendo 

inclinar-se a uma concepção mais próxima da assistência técnica, no sentido de um 
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atendimento técnico e individual aos beneficiários, assim como pode aproximar-se de uma 

proposta autogestionária, de caráter coletivo e mais voltada ao conceito de assessoria. 

Sob outra perspectiva, O PMCMV Entidades demonstra uma hipertrofia de um dos 

polos. O programa, que está relacionado à matriz da assessoria técnica, intimamente ligada 

à autogestão, deposita um peso muito maior ao Poder Público, que detém uma relação 

muito estrita com as Entidades. Estas, por sua vez, apresentam maiores responsabilidades 

e protagonismo. 

Da perspectiva da criação do MCMV Entidades como programa de 
produção habitacional de interesse social autogestionário, construído a 
partir das experiências que se organizaram em torno do tripé exposto, o que 
se observa é uma complexificação das relações entre os atores que, de 
algum modo, participarão do programa, a partir de uma reconfiguração dos 
papéis, dos espaços ocupados, das formas de atuação que resultam em 
outro esquema explicativo, onde a figura Entidade Organizadora aparecerá 
com relativo protagonismo, junto aos Movimentos de Moradia. (CAMARGO, 
2016, p.84) 

As assessorias, por sua vez, sequer comparecem como participantes do programa, 

tendo um papel secundário e pouco definido. Por outro lado, mesmo na modalidade 

Entidades, observa-se grande proeminência do papel das construtoras. Tais configurações 

resultam numa redução das relações de equivalência do tripé e enfraquecimento da 

proposta da autogestão.  

Outro ponto relevante em relação às ações estudadas é a questão da terra, que nas 

práticas das assessorias técnicas apresenta-se com maior ênfase na constituição do 

Programa FUNAPS Comunitário. No programa, havia apoio técnico, institucional e financeiro 

para negociação da compra de terrenos por movimentos sociais junto aos proprietários 

legais de terra. Ao longo de sua implantação, a prefeitura de São Paulo também englobou 

uma política fundiária, que realizou uma série de desapropriações via decreto, criando um 

banco de terras para viabilizar os empreendimentos45.  

No FNHIS, apesar da existência de ações voltadas para urbanização de 

assentamentos precários, regularização fundiária e produção e aquisição de lotes 

urbanizados, essas atividades ocorriam de forma isolada umas das outras – um 

determinado grupo que recebeu os serviços de ATHIS não tinha necessariamente o acesso 

às demais políticas financiadas pelo FNHIS. Como vimos, essa ausência de conexão entre 

 
45 A criação desse banco de terras não deixou de envolver processos de criminalização dessas 
ações, em virtude de questionamentos do Ministério Público ao longo dos anos subsequentes da 
gestão Erundina, envolvendo os dirigentes da Secretaria de Habitação e da Superintendência de 
Habitação Popular, órgãos envolvidos com o programa. 
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as ações acabou por inviabilizar até mesmo os contratos de ATHIS, não dando continuidade 

a projetos já elaborados com recursos do fundo. 

Por outro lado, no PMCMV a terra é um fator significativo, tendo os proprietários dos 

terrenos um papel expressivo na viabilização dos empreendimentos. A propósito, as 

assessorias técnicas tinham uma função relevante na etapa de negociação do terreno, uma 

vez que era de sua incumbência a elaboração dos estudos de viabilidade que possibilitavam 

sua aquisição e contratação das obras. Apesar da criação da modalidade Compra 

Antecipada, elaborada para atender de forma mais adequada a obtenção dos terrenos, a 

questão da terra não foi superada pelo Minha Casa Minha Vida, visto que as Entidades 

Organizadoras ainda tinham que disputar, no mercado aquecido pelo próprio programa, as 

terras disponíveis.  

Quando exploramos as propostas de assistência técnica, vemos que a questão da 

terra é praticamente inexistente. Há sempre uma preocupação em viabilizar os serviços 

gratuitos dos arquitetos, mas não em garantir o acesso à terra para a população mais pobre. 

No Programa ATME a única solução prevista seria oferecer os serviços apenas àquelas 

famílias que já tinham a posse do imóvel para o qual a assistência técnica seria prestada. 

Quanto à regularização fundiária, recomendava-se apenas o diálogo com programas de 

assessoria jurídica. 

Apesar da regularização fundiária aparecer como um dos serviços garantidos pela 

Lei 11.888/2008, a questão é pouco abordada nos arranjos institucionais sugeridos pelos 

arquitetos e urbanistas. Na Figura 8, pode-se observar a estrutura operacional ilustrada em 

manual para implementação da assistência técnica, publicado pelo IAB, onde existe uma 

relação clara entre os diversos agentes, há previsão de recursos para ATHIS, mas não há 

qualquer proposta em relação ao acesso à terra. (IAB, 2010).  
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Fonte: IAB, 2010. 

Ainda que a questão da terra tenha sido pouco abordada por aqueles que defendem 

a assistência técnica através das propostas apresentadas pelas entidades profissionais, o 

tema começa a aparecer mais recentemente, havendo uma atenção maior voltada para as 

demandas relacionadas à regularização fundiária. No PEI-ATHIS, do CAU/SC, existem 

propostas de arranjos institucionais para uma rede pública de ATHIS, que ofereceria 

serviços para regularização fundiária, produção da moradia, melhorias habitacionais e 

assessoria para cooperativas (CAU/SC, 2018). O plano inclusive propõe ações para 

mediação de conflitos urbanos e habitacionais, que incluem a assistência técnica para 

grupos que sofrem ameaça de despejo por não terem segurança da posse do local onde 

residem. 

O PEI-ATHIS sugere a implantação de escritórios locais de ATHIS, em uma 

articulação com demais políticas públicas desenvolvidas a partir do SUS e do SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social), buscando a consolidação de uma espécie de SUAU 

(Sistema Único de Arquitetura e Urbanismo). Esse modelo em que há a presença de 

escritórios de assistência técnica nos territórios com maior vulnerabilidade social e 

demandas habitacionais é muito próprio da matriz da assistência técnica, visto que existe 

desde a concepção do Programa ATME. As políticas realizadas pelo Escritório Público de 

Salvador, pela CODHAB/DF e pela Prefeitura do Conde, abordadas no Capítulo 4, trazem 

características dessa matriz, sendo que as duas últimas apresentam novos elementos, ao 

Figura 6 | Macroestrutura do Programa de Assistência Técnica proposto pelo IAB 
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englobar além dos projetos e obras para as moradias, intervenções em espaços de uso 

público a partir da participação e articulação dos moradores locais, e elaboração de 

processos e projetos urbanísticos para fins de regularização fundiária. Ao atuar dentro das 

comunidades, os profissionais envolvidos acabaram criando um outro tipo de relação com a 

população, passando a interagir com demandas individuais, mas também coletivas, 

estabelecendo diálogo com líderes comunitários e a compreendendo que nem todos os 

cidadãos são representados por esses grupos organizados. 

O cotidiano de uma sala aberta dentro da comunidade foi capaz de 
apaziguar os ânimos, conforme a população foi questionando e entendendo 
o trabalho a ser realizado naquele espaço. Além disso, algumas reuniões 
foram convocadas pelas lideranças comunitárias, e assim a ponte entre 
governo e moradores passou a ser direta. Para alguns membros da equipe 
que estudam e desenvolvem trabalhos sobre participação popular, foi muito 
interessante a vivência cotidiana dentro da comunidade, a partir da 
compreensão de que muitas vezes não há real representatividade por parte 
das pessoas que se intitulam lideranças comunitárias, e muitos cidadãos 
não têm seus anseios repassados às camadas mais altas do governo. 
(ARAUJO et al, 2019, p.62) 

Embora atualmente existam experiências que se aproximam da matriz da assistência 

técnica, e outras que são mais análogas ao conceito assessoria - muitas vezes se 

caracterizando por uma continuidade de práticas realizadas no passado, como é o caso das 

assessorias paulistas que atuaram no FUNACOM e no PMCMV Entidades - é possível 

observar outras conformações dessa atuação profissional sendo paulatinamente 

construídas.  

As experiências das universidades que abordamos nesta pesquisa são exemplos de 

práticas que se caracterizam por assessoria, mas que constituem novas metodologias de 

trabalho. As ações do Grupo MOM da UFMG, por exemplo, se baseiam na ação do arquiteto 

e urbanista para a formação e autonomia de grupos com atuação política no território. Ou 

seja, o atendimento é coletivo, mas não pressupõe uma organização prévia dos grupos 

atendidos, prática comum entre as assessorias mais “tradicionais”, que trabalham com 

movimentos sociais previamente organizados. Já a atuação do Grupo Periférico, da UnB, 

demonstra que a atuação em ATHIS pode ser muito mais ampla. Geralmente se associa 

esses serviços aos assentamentos precários, autoconstruídos em áreas urbanas, quando na 

realidade existem demandas em áreas rurais, em comunidades quilombolas e tradicionais e 

que não envolvem apenas o espaço da moradia, mas também a permanência dessas 

comunidades em seu território.  

Em meio aos profissionais também há uma atenção muito maior em relação à 

atuação em ATHIS, que se reflete na formação de novos coletivos e articulações entre 

assessores técnicos. Recentemente estruturou-se uma rede de assessorias presentes no 
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nordeste do país, que realizou o I Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste46, em 

fevereiro de 2020, voltado para debater e expor experiências, assim como estabelecer um 

marco referencial de discussão do tema, especifico para essa região. O Fórum foi 

organizado por quatro jovens assessorias: CAUS - Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e 

Sociedade (Recife/PE) Escalar - Coletivo de Assessoria Técnica Popular (Salvador/BA), 

LabRua - Laboratório de Rua (Campina Grande/PB) e Taramela – Assessoria Técnica em 

Arquitetura e Cidade (Fortaleza/CE). Esses grupos de profissionais presentes no Nordeste 

aproximam-se do conceito de assessoria técnica, ao trabalhar com coletivos para melhoria 

de suas condições de vida. De modo geral, essas assessorias vêm destacando-se por suas 

ações de apoio às lutas populares pelo direito à moradia, à cidade e ao território, que 

buscam dar uma resposta técnica e política às demandas que surgem dos conflitos urbanos. 

Através da elaboração de planos urbanísticos comunitários, projetos envolvendo espaços 

públicos e elaboração de contrapropostas e contraprojetos47 procuram defender e garantir 

os direitos da população em situação de vulnerabilidade, a partir de ações no território. 

Ainda é cedo para afirmar quais serão os desdobramentos dessas articulações, mas a 

atuação desses grupos pode vir a se conformar como uma nova matriz de ATHIS no 

Nordeste, propondo outros métodos e reflexões acerca do ofício do arquiteto e urbanista. 

Sobre possibilidades para o campo da ATHIS 

 

Atualmente, temos uma gama de possibilidades e uma pluralidade de iniciativas que 

envolvem a atuação do arquiteto e urbanista diante da precariedade habitacional. Na 

ausência de uma política nacional para provisão de habitação, o que presenciamos são 

ações e experiências dispersas, como as promovidas pelas universidades, que de forma 

isolada utilizam os recursos de extensão para dar algum suporte à população; as políticas 

públicas locais, que nem sempre tem continuidade nas trocas de gestão, além de não se 

articularem nacionalmente; o CAU, investindo recursos e esforços para o fomento da ATHIS; 

e outros grupos autônomos abrindo campos de atuação. 

 Por um lado, algumas dessas experiências apresentam aspectos inovadores, 

enquanto outras ainda funcionam, de certa maneira, como uma espécie de “atendimento 

compensatório”, ou seja, atendem uma demanda muito particular e restrita, mas não 

proporcionam seu desdobramento em outras ações.  

 
46 Para mais informações sobre o Fórum, ver Publicação I Fórum de Assessoria Técnica Popular do 
Nordeste, disponível em <https://issuu.com/forumpopular.ne/docs/publica__o-f_rum-final 
_compressed> 

47 Os contraprojetos e contrapropostas são projetos arquitetônicos ou urbanísticos alternativos às 
propostas apresentadas pelos órgãos públicos, como prefeituras ou governos dos estados. 
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Tomemos como exemplo algumas das iniciativas patrocinadas pelo CAU, que 

mesmo tendo um efeito positivo para aqueles que são assessorados pelos arquitetos e 

urbanistas, ainda assim produzem mudanças muito pontuais e momentâneas, sem de fato 

proporcionar uma melhora na sua condição social. O CAU fomenta, por exemplo, processos 

de pequenas reformas, onde arquitetos assessoram grupos isolados para melhorias 

habitacionais, mas que não alteram as condições reais de existência daquelas pessoas. 

Sabemos que apenas a mudança no espaço da moradia não é suficiente quando não existe 

infraestrutura adequada, fornecimento de água ou luz, ou segurança da posse. Essas 

pequenas iniciativas tampouco possuem um efeito multiplicador, gerando mais ações a 

partir de um ponto inicial.  

Já as políticas locais, apesar das fragilidades apresentadas principalmente nos 

momentos de troca de gestão, demonstram possibilidades reais e concretas da prática, com 

viabilização de corpo técnico e fundos adequados para suprir as demandas. Vimos como 

algumas dessas iniciativas foram mobilizadas por profissionais que, ao assumir cargos no 

setor público, se arriscaram a propor algo diferente, trazendo resultados positivos que 

podem incentivar a criação de ações futuras, ou ainda, propostas de integração da política 

habitacional com demais políticas sociais, garantindo um atendimento mais contínuo e 

abrangente da população. 

A questão que aqui queremos levantar é: das experiências em andamento no 

momento atual, o que de fato pode se desdobrar em política, no sentido de uma ação 

deliberada e coordenada? Política com recursos financeiros, profissionais devidamente 

capacitados, agentes públicos engajados e com instrumentos jurídicos e administrativos 

adequados. A Lei 11.888/2008 existe, mas sem todos esses mecanismos articulados, 

sabemos que não se concretizará em ações efetivas. 

A extensão universitária e a residência profissional, por mais que tenham um alcance 

restrito por depender da estrutura das instituições de ensino, tem grande potencial para se 

desdobrar em outras ações, a partir da formação dos profissionais, que mesmo após 

finalizados os estudos, buscam a continuidade de sua atuação na área, a exemplo de 

grupos já citados aqui, como o Arquitetura na Periferia, a Taramela, a CAUS e o Escalar. 

Em relação a sua potencialidade para gerar políticas públicas, as iniciativas das 

universidades podem produzir resultados mais amplos, se articuladas junto ao Poder 

Público, a partir da integração de instituições de ensino, prefeituras e governos dos estados. 

Acima de tudo, as diversas experiências relatadas nesta pesquisa têm o potencial de 

construir redes. Vimos como apenas a Residência RAU+E/UFBA alcançou, através das 
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suas nucleações, diversas regiões do país. A existência dos programas de residência pode 

não garantir a criação de mercado de trabalho, mas influencia na capilarização da atuação 

dos técnicos onde esses cursos estão presentes. Ressaltamos ainda, que as instituições de 

ensino são fundamentais na construção de profissionais críticos, que repensem o papel do 

arquiteto e urbanista a partir da experimentação e criação de outras formas de atuação.  

Por parte do CAU, entendemos que o conselho tem um potencial articulador e 

multiplicador, tanto no que diz respeito ao Poder Público quanto aos profissionais.  O 

conselho deve fomentar essas conexões, incluindo nesta articulação as universidades. 

Sendo assim, pode-se promover um cenário propositivo com inúmeros profissionais, 

coletivos, movimentos sociais e outros grupos da sociedade civil devidamente envolvidos e 

engajados. Ou seja, a articulação dessas iniciativas pode, por fim, propiciar a constituição de 

uma rede multidisciplinar de apoio e atores focados na garantia de direitos à população, 

fortalecendo a luta nos territórios, onde as partes podem contribuir entre si, levando à 

consolidação e ampliação das ações de ATHIS. 

Por fim, salientamos a importância do próprio campo de atuação se articular por si 

mesmo, ocupando os espaços de discussão, construindo essas redes e estabelecendo o 

formato e concepção da atuação profissional em ATHIS. Independente de sua denominação 

– seja assistência ou assessoria técnica – aqueles que já atuam na área devem se colocar 

perante os espaços de disputa, de forma a garantir que a prática se configure em defesa da 

garantia de direitos – à moradia, à cidade, à permanência no território – através da 

promoção da autonomia e protagonismo das populações envolvidas. 

 

 





Referências Bibliográficas 
 
ANDRADE, Liza Maria Souza de; LOUREIRO, Vânia Raquel Teles; LENOIR, Juliette Anna 
Fanny; LEMOS, Natália da Silva. Extensão e Tecnociência Solidária: Periférico no DF e 
Entorno. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v.26, n.38, 1° sem, 2019.  

ARANTES, Paulo. Esquerda e Direita no espelho das ONGs. In: Cadernos ABONG, n.27, 

maio de 2000.  

ARAUJO, Luiz Eduardo Sarmento; BOMTEMPO, Mariana Roberti; MELO, Daniel Bruno 
Vieira de; COELHO, Manuella de Carvalho; MARINHO, Sandra Maria França (orgs.). 
Assistência Técnica em Urbanismo e Arquitetura de Interesse Social: Anotações 
sobre o processo de imersão da equipe técnica da CODHAB nas periferias do Distrito 
Federal: 2015-2018. Brasília: IAB/DF, 2019. 

AZEVEDO, Karla Moroso; BEDUSCHI, Taiane Chala; FAGUNDES, Paola Maia; SPAUTZ, 
Franthesco (org.). ATHIS Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social: é um 
direito! E muitas possibilidades. CAU/SC, 2018. 

BALTAZAR, Ana Paula; KAPP, Silke. Assessoria técnica com interfaces. In: IV 
ENANPARQ, 2016, Porto Alegre. Anais do IV ENANPARQ.  Porto Alegre: ANPARQ, 2016.  

BARAVELLI, José Eduardo. O cooperativismo uruguaio na habitação social de São 
Paulo. Das cooperativas FUCVAM à Associação de Moradia Unidos de Vila Nova 
Cachoeirinha. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

BARBOSA, Benedito. Entrevista concedida a Mariana Cicuto Barros em 7 jul. 2018. In: 
BARROS, Mariana Cicuto. Experiências de Assessorias Técnicas em Programas 
Habitacionais. O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Tese (Doutorado em 
Planejamento e Gestão do Território). Universidade Federal do ABC, Santo André, 2019. 

BARROS, Mariana Cicuto. Experiências de Assessorias Técnicas em Programas 
Habitacionais. O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Tese (Doutorado em 
Planejamento e Gestão do Território). Universidade Federal do ABC, Santo André, 2019. 

BONDUKI, Nabil (org.). A luta pela reforma urbana no Brasil: do Seminário de Habitação 
e Reforma Urbana ao Plano Diretor de São Paulo. São Paulo: Instituto Casa da Cidade, 
2018. 

BONDUKI, Nabil. Habitação e autogestão: construindo territórios de utopia. Rio de 
Janeiro: Fase. 1992. 

BOREL, Mariana Barbosa Miranda. Políticas Públicas de Assessoria Técnica em 
Arquitetura e Urbanismo: práticas na direção da autonomia. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.  

BRASIL, Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social. Resolução n°93/2004. 
Cria o Programa Crédito Solidário voltado para o atendimento de necessidades 
habitacionais de famílias de baixa renda organizadas em cooperativas, associações e 
demais entidades da sociedade civil. Brasília, 2004. 



172 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988.  

BRASIL. Decreto n°5.796, de 6 de junho de 2006. Regulamenta a 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. Brasília, 2006. 

BRASIL. Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005. 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. Brasília, 2005. 

BRASIL. Lei Federal 11.888/2008, 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. Brasília, 2008a. 

BRASIL. Lei No 10.257, de 10 de Julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Brasília, 2001. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social. Resolução n° 13, de 15 de outubro de 2007. Aprova as diretrizes e os 
critérios de alocação de recursos e seleção de propostas apresentadas no âmbito das ações 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, válidas para o período 2008/2011, de 
que trata a Resolução no 9, de 20 de junho de 2007, do Conselho Gestor do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Diário Oficial da União, 31/10/07. Seção 1, págs. 89/92. 
Brasília, 2007a. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Instrução Normativa n° 46, de 29 de setembro de 2009. 
Regulamenta a ação orçamentária de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social, do Programa de Habitação de Interesse Social, executada 
com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, válida para o 
período 2008/2011, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 30/09/09. Seção 1, 
pág. 201. Brasília, 2009c. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Instrução Normativa n° 50, de 30 de outubro de 2007. 
Regulamenta as ações orçamentárias executadas com recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social, válidas para o período 2008/2011, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, 31/10/07. Seção 1, pág. 80. Brasília, 2007b. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Instrução Normativa Nº 14, de 22 de março de 2017. 
Regulamenta o Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades - PMCMV-E. Brasília, 2017a. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Instrução Normativa Nº 18, de 24 de abril de 2017. Dá 
nova redação à Instrução Normativa nº 14, de 22 de março de 2017, que regulamenta o 
Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades - PMCMV-E. Brasília, 2017b. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório de Gestão Exercício de 2007: Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Brasília, 2008b 

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório de Gestão Exercício de 2008: Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Brasília, 2009b. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório de Gestão Exercício de 2009: Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Brasília, 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


173 
 

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório de Gestão Exercício de 2010: Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Relatório de Gestão Exercício de 2011: Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social. Brasília, 2012 

BRASIL. Plano Nacional de Habitação. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de 
Habitação. Brasília, 2009a. Disponível em: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/285/Publiicacao_PlanHab_Capa.p
df?sequence=1>. Acesso em: jan 2019. 

BRASIL. Projeto de Lei 2710 de 1992. Cria o Fundo Nacional de Moradia Popular - FNMP, 
e o Conselho Nacional de Moradia Popular - CNMP, e dá outras providências. Brasília, 
1992. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18521>. 
Acesso em: jan 2019. 

CAMARGO. Camila Moreno de. Minha Casa Minha Vida Entidades: entre os direitos, as 
urgências e os negócios. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Carlos, 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2016. 

CARDOSO, Adauto Lucio; ARAGÃO, Thêmis Amorim; ARAUJO, Flávia de Sousa. 
Habitação de Interesse Social: Política ou mercado? Reflexões sobre a construção do 
espaço metropolitano. Anais do XIV Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro, 2011. 

CARVALHO, Eduardo Teixeira de. Os Alagados da Bahia: Intervenções Públicas e 
Apropriação Informal do Espaço Urbano. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2002.  

CASTRO, Andrea Quintilhana de. Às margens do Programa Minha Casa Minha Vida: um 
estudo sobre a modalidade Entidades na Região Metropolitana de São Paulo. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo, São Carlos, 2018. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA. Equipe vencedora do 

Edital de ATHIS de 2018 entrega relatório final ao presidente do CAU/PB. 2020a. 

Disponível em: <https://www.caupb.gov.br/?p=12954> Acesso em 28 de julho de 2021. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA. Presidente do CAU/PB 

visita casas reformadas por meio do edital de ATHIS no Conde. 2020b. Disponível em:  

<https://www.caupb.gov.br/?p=13051> Acesso em 28 de julho de 2021. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. 56ª Plenária: CAU 
destinará recursos para assistência técnica de habitação social. 2016. Disponível em: 
<http://www.caubr.gov.br/56a-plenaria-cau-destinara-recursos-para-projetos-e-obras-de-
assistencia-tecnica/>. Acesso em: 05 de junho de 2017. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. Anuário de Arquitetura e 
Urbanismo. Brasília: CAU/BR, 2019. 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. Pesquisa CAU/BR 
Datafolha. CAU/BR, Instituto Datafolha, 2015. Disponível em: 
<http://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/>. Acesso em: 23 de junho de 2017.  

http://www.caubr.gov.br/56a-plenaria-cau-destinara-recursos-para-projetos-e-obras-de-assistencia-tecnica/
http://www.caubr.gov.br/56a-plenaria-cau-destinara-recursos-para-projetos-e-obras-de-assistencia-tecnica/
http://www.caubr.gov.br/pesquisa2015/


174 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
Plano Estratégico de Implementação da Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social. Produto III: Plano de Implementação. CAU/SC, 2018.  

CUNHA, Eglaísa Micheline Pontes; ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de; MEDEIROS, Yara 
(orgs.). Experiências em Habitação de Interesse Social no Brasil. Brasília: Ministério das 
Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, 2007. 

DEMARTINI, Juliana. Assessoria Técnica Continuada: desafios e possibilidades para a 
implementação de um programa público para as expressões do morar. Tese (Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS. Discussão avalia perfil 
dos arquitetos e sua formação. 2016. Disponível em: <http://www.fna.org.br/discussao-
avalia-perfil-dos-arquitetos-universitarios/>. Acesso em: 25 de junho de 2017. 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS. Programa ATME. Campo 
Grande: Gibim, 2008. 

FERREIRA, João Sette Whitaker (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios 
para um novo brasil urbano. 1ª ed, São Paulo: FUPAM, 2012.  

FERREIRA, João Sette Whitaker. Perspectivas e desafios para o jovem arquiteto no Brasil: 
Qual o papel da profissão? In: Arquitextos 133.07, ano 12, jul 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3950>. Acesso em: 20 de julho 
de 2017. 

FERREIRA, Regina Fátima Cordeiro Fonseca. Autogestão e habitação: entre a utopia e o 
mercado. Tese (doutorado em Planejamento Urbano e Regional). Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Rio de Janeiro, 
2014. 

FERREIRA, Regina Fátima Cordeiro Fonseca. Movimentos sociais, autogestão e a 
construção da política nacional de habitação no Brasil. In: LAGO, Luciana Corrêa do 
(org.). Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Rio de Janeiro: Letra 
Capital / Observatório das Metrópoles, 2012. 

FLEURY, Sônia. Estados sem cidadãos: seguridade social na América Latina. [online]. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1994. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: dez 
2018. 

FRAGA, Emerson Fonseca. Arquitetura Social: Escritório Público de Salvador já 
entregou 5 mil projetos. CAU/BR, 2020. Disponível em: 
<https://www.caubr.gov.br/escritorio-publico-salvador/> Acesso em 24 de junho de 2021.  

GLASS, Verena.  Movimentos de moradia exigem criação de Fundo Nacional. Carta 
Maior, São Paulo, 2004. Disponível em 
<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Movimentos-de-moradia-
exigem-criacao-de-Fundo-Nacional/2/1771>. Acesso em: dez 2018. 

GONÇALVES, Thaís Sales e SANTOS, Jakeline Silva dos.  Assistência Técnica como 
política pública: o caso do Escritório Público de Salvador. Anais do III ENANPARQ. São 
Paulo: ANPARQ, 2014. 



175 
 

GORDILHO SOUZA, Angela. Assistência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia: Avanços Institucionais. In: 6° Projetar - O Projeto como Instrumento para a 
Materialização da Arquitetura: ensino, pesquisa e prática. Salvador: 2013. 

IAU USP e PEABIRU. Relatório Final da pesquisa A Inserção Urbana através da 
Produção do MCMV-Entidades no Estado de São Paulo: Abordagem Etnográfica de 
Casos Selecionados, 2014. Disponível em: 
http://www.peabirutca.org.br/?painel_projetos=pesquisa-mcmv-entidades. Acesso em 10 de 
julho de 2021. 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL et al. Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social - ATHIS: Construção de um CAU/SP ativo. Carta aos conselheiros 
eleitos para a gestão do CAU/SP 2018-2020. São Paulo, 2017. Disponível em: 
<http://www.iabsp.org.br/wp-content/uploads/2017/11/CARTA-COMPROMISSO-
CAU_ATHIS-conselheiros.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2018. 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Manual para a Implantação da Assistência 
Técnica Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para Projeto e Construção de 
Habitação de Interesse Social. Porto Alegre, Tecnodata Educacional, 2010. 

KAPP, Silke. Grupos sócio-espaciais ou a quem serve a assessoria técnica. Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, São Paulo, V.20, N.2, p.221-236, MAI-AGO, 
2018. 

LESSA, Lucas Golignac. Isto não é um Manual: Três Ações para Implementação da 
Assistência Técnica no Ceará. Trabalho de Conclusão (Especialização em Assistência 
Técnica, Habitação e Direito à Cidade). Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. 

LESSA, Lucas Golignac; MEDEIROS, Natália Maria Moura; SANTOS, Marcela Monteiro 
dos. Assessoria e Assistência Técnica pelo direito à moradia e à cidade: A contribuição 
da Taramela para a consolidação de um campo de atuação profissional em Fortaleza, 
Ceará. Anais do XVIII ENANPUR. Natal, 2019 

LOPES, . Nós, os arquitetos dos sem-teto. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais, São Paulo, V.20, N.2, p.237-253, MAI-AGO, 2018. 

LOPES, Amanda Alves Sicca. Territórios de Identidade: Praça Maria do Nascimento e 
José Pereira Braga. Trabalho de Conclusão (Especialização em Assistência Técnica, 
Habitação e Direito à Cidade). Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. 

LOPES, João Marcos de Almeida. Sobre arquitetos e sem-tetos: técnica e arquitetura 
como prática política. Tese (Livre Docência). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.   

MARICATO, Erminia. Para entender a crise urbana. São Paulo, Expressão Popular, 2015 

MARTINS, Lyzandra Machado. Direito à arquitetura: inventário da produção das 
assessorias técnicas paulistas.  Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São 
Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2019. 

MELLO, Bruno Cesar Euphrasio de (org.). Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do 
Sul: memórias de quatro décadas (1973-2013). Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2014. 



176 
 

MELLO, Bruno Cesar Euphrasio de. Emprego em arquitetura e urbanismo e nova 
morfologia do trabalho: Notas a partir da experiência do Rio Grande do Sul. Arquitextos, 
178.02, ano 15, mar. 2015. 

MINEIRO, Edilson; RODRIGUES, Evaniza. Do crédito solidário ao Minha Casa Minha 
Vida Entidades: uma história em construção. In: LAGO, Luciana Corrêa do (org.). 
Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Rio de Janeiro: Letra Capital, 
2012. p. 19-48. 

MOREIRA, Fernanda Accioly. O lugar da autogestão no governo Lula. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

NAIME, Jessica Moreira Mariquito. Os interesses em torno da política de habitação 
social no Brasil: a autogestão no programa Crédito Solidário. Dissertação (Mestrado em 
Planejamento Urbano e Regional). Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

NUNES, Antonio Couto; KUTAS, Éliton Renan; SARMENTO, Daniela Pareja Garcia. O 
Papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na Promoção da Política da ATHIS – O 
Caso de Santa Catarina. Anais do VI ENANPARQ. Brasília: ANPARQ, 2021. 

OBSERVATÓRIO DO TERCEIRO SETOR. ‘Lab Habitação: Inovação e Moradia’ está 

com as inscrições abertas. 2020. Disponível em: 

<https://observatorio3setor.org.br/noticias/lab-habitacao-inovacao-e-moradia-esta-com-as-

inscricoes-abertas/> Acesso em 28 de julho de 2021. 

OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. 1ª ed., 4ª reimpr. São 
Paulo, Boitempo, 2013.  

OXFAM GB; PEABIRU – Trabalhos Comunitários e Ambientais. Gestão Compartilhada e 
Habitação Social. Panorama e dificuldades na produção habitacional em parceria com 
organizações populares – um olhar sobre o programa Crédito Solidário, de 2003 a 
atualidade. Relatório Final, outubro de 2010. 

PAZ, Rosangela Dias Oliveira da. Fundo Nacional de Moradia Popular: Marco Histórico de 
Participação da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Dissertação (Mestrado em 
Serviço Social). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1996. 

PULHEZ, Magaly Marques. Espaços de favela, fronteiras do ofício: história e 
experiências contemporâneas de arquitetos em assessorias de urbanização. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 
de São Paulo, São Carlos, 2007. 

RAUPP, Marinha. Parecer da relatora Dep. Marinha Raupp (PMDB-RO), pela aprovação 
ao Projeto de Lei n.º 6.981, de 2006. Brasília, 2006. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323155>. 
Acesso em 01 de agosto de 2019. 

REVISTA ESPAÇO E ARQUITETURA. A Tese da Moradia Econômica. IAB/RS, SAERGS. 
1976.  

REVISTA PROJETO. Especial HIS/ATHIS. São Paulo, Arco, Ed. 4461, Dez, 2018. 



177 
 

RIBEIRO, José Eduardo Vieira. O direito à habitação está inserido num direito de 
afirmação e soberania do povo. [Entrevista concedida a Yara Medeiros]. In: CUNHA, 
Eglaísa Micheline Pontes; ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de; MEDEIROS, Yara (orgs.). 
Experiências em Habitação de Interesse Social no Brasil. Brasília: Ministério das Cidades, 
Secretaria Nacional de Habitação, 2007. 

RIZEK, Cibele Saliba; BARROS, Joana; BERGAMIM, Marta de Aguiar. A Política de 
Produção Habitacional por Mutirões Autogeridos: Construindo Algumas Questões. Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. São Paulo, V.5, N.1, MAI, 2003. 

ROCHA, Tales; NEPOMUCENO, Mariana; FRANÇA, Karla. EPA – Escritório Público de 
Assistência Técnica: Conde/PB. Brasília: CNM, 2021. Disponível em: 
<https://cisama.sc.gov.br/assets/uploads/5b435-conde-pb_epa_escritorio-publico-de-
assistencia-tecnica.pdf.> Acesso em 20 de junho de 2021. 

RODRIGUES, Evaniza Lopes. A estratégia fundiária dos movimentos populares na 
produção autogestionária da moradia. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013. 

ROMANO, Elisabetta; FURTADO, Camilla; SIMÕES, Ezio Luiz Martins; BOAVENTURA, 
Flávio; FONTENELE, Marina. Experiência de Nucleação da Residência AU+E/UFBA na 
UFPB: Processo Participativo para a Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do 
Porto do Capim - João Pessoa - Paraíba. Anais do IV ENANPARQ. Porto Alegre, 2016. 

RONCONI, Reginaldo Luiz Nunes. Habitações construídas com gerenciamento pelos 
usuários, com organização da força de trabalho em regime de mutirão: o programa 
FUNAPS comunitário. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 1995. 

SADER, E. Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas 
dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 

SALAZAR, Jeferson. Uma nova forma de fazer arquitetura e urbanismo. In: SALAZAR, 
Jeferson; STROHER, Laisa; GRAZIA, Grazia de. (orgs.). Assistência Técnica e Direito à 
Cidade. Rio de Janeiro: CAU/RJ, FNA, 2014. 

SANTO AMORE, Caio. Assessoria e Assistência Técnica: arquitetura e comunidade na 
política pública de habitação de interesse social. In: II Seminário Nacional sobre 
Urbanização de Favelas, 2016, Rio de Janeiro. Anais do II URBFAVELAS. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2016. 

SANTO AMORE, Caio. Lupa e telescópio: o mutirão em foco - São Paulo, anos 90 e 
atualidade. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

SANTO AMORE, Caio. O desafio de ser um arquiteto útil. Entrevista. 23 de março de 
2017. CAU/GO. Disponível em: <http://caugo.gov.br/aula-magna-o-desafio-concreto-de-ser-
um-arquiteto-util/>. Acesso em: 29 de junho de 2017. 

SANTORO, Paula Freire e CHIAVONE, João de Araújo. Negócios de impacto e habitação 
social: uma nova fronteira do capital financeirizado? Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 22, 
n. 49, pp. 683-704, set/dez 2020. 

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. Movimentos Urbanos no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1981. 

http://caugo.gov.br/aula-magna-o-desafio-concreto-de-ser-um-arquiteto-util/
http://caugo.gov.br/aula-magna-o-desafio-concreto-de-ser-um-arquiteto-util/


178 
 

SCHERER, Aline. Como a Vivenda mudou seu negócio para dar escala a reformas de 
moradias populares. Reset, 2021. Disponível em: <https://www.capitalreset.com/como-a-
vivenda-mudou-seu-negocio-para-dar-escala-a-reformas-de-moradias-populares/> Acesso 
em 18 de junho de 2021. 

SOUZA, Diego Beja Inglez. Reconstruindo Cajueiro Seco: Política Social e Cultura 
Popular Em Pernambuco (1960-64). São Paulo: FAPESP/Annablume, 2010. 

STROHER, Laisa. Assistência Técnica e Direito à Cidade. In: SALAZAR, Jeferson; 
STROHER, Laisa; GRAZIA, Grazia de. (orgs.). Assistência Técnica e Direito à Cidade. Rio 
de Janeiro: CAU/RJ, FNA, 2014. 

TAVARES, Flávio. ATHIS - Marco Legal, Financiamento e Institucionalidades: A 
experiência do município de Conde/PB. In: CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO RIO DE JANEIRO. Seminário Nacional de ATHIS. YouTube, 27 nov. 
2019. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=4xZ_NxpS9qk&t=7228s. Acesso 
em 24 de junho de 2021. 

TELLES, Vera da Silva. A “nova questão social” brasileira: ou como as figuras de nosso 

atraso viraram símbolo de nossa modernidade. In: Pobreza e Cidadania, São Paulo: Editora 

34, 2001, p. 139-166 

TONSIG, Lara Melotti. Os Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) e a 
formação do arquiteto e urbanista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo e Interior - UMM. Jornal da União. 
dez/1991, jan/1992. São Paulo, 1992. Disponível em: 
<http://cpvsp.com.br/upload/periodicos/pdf/PUMMOSP121991000.pdf>. Acesso em: jan 
2019. 

União Nacional por Moradia Popular. Propostas aprovadas no XII Encontro Nacional de 
Moradia Popular. Belo Horizonte, 2012. Disponivel em: 
<http://www.unmp.org.br/2012/03/21/propostas-aprovadas-no-xii-encontro/> Acesso em 05 
de fevereiro de 2021. 

 
Entrevistas realizadas pela autora: 

BARROS, 2021. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. São Paulo, 17 dez. 
2020. 

ESTEVÃO, Mariana. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. São Paulo, 15 
jan. 2021. 

GRAÇA, Maria. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. São José dos Pinhais, 
04 fev. 2021.  

ILGENFRITZ, Clovis. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. Porto Alegre, 19 
jan. 2019.  

LAZARINI, Kaya. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. São Paulo, 05 mar. 
2021 

RODRIGUES, Evaniza. Entrevista concedida a Fernanda Simon Cardoso. São Paulo, 09 
dez. 2020. 



Anexo: transcrição das entrevistas 

Entrevista Clovis Ilgenfritz da Silva 
Porto Alegre/RS, 19 de janeiro de 2019 

 

Fernanda Simon [FS]: Como tua carreira te levou à atuação em defesa da assistência 

técnica? Como tu definirias esse tipo de atividade? 

Clovis Ilgenfritz [CI]: Eu fui membro do CREA, e haviam algumas coisas que nos 

incomodavam. Por exemplo, na prefeitura, ou nas prefeituras, exigiam de determinadas 

pessoas (por que não era de todo mundo, como tudo nesse país uns tem, outros não, né?), 

eles exigiam projeto. Nem era projeto, eles tinham que ter uma planta pra fazer a casa. E o 

cara ficava na mão de uma turma pesada. 

 

Aí eles diziam assim: “o senhor não tem problema, faz conosco. A gente tem gente aí que faz 

pra vocês, fora da prefeitura”. E cobravam. Então fazia uma coisa e cobrava, fazia outra coisa, 

e cobravam mais um pouco. E as pessoas eram exploradas sob vários aspectos. Não adianta 

entrar em muito detalhe. E depois na hora do habite-se não tinha o arquiteto, né? Só tinha o 

cara que não aparecia, que era um desenhista, um cara que tava no esquema deles. E nós 

fizemos então uma discussão e aproveitamos uma fase que tava de presidente do CREA um 

geólogo, o Flavio Koff Coulon. Ele tinha uma abertura muito boa conosco, com os arquitetos. 

Então nós fizemos com ele um trato. Se ele patrocinava um estudo pra achar um jeito de 

atender as pessoas de baixa renda. Então essas pessoas que ganham pouco, que é a grande 

maioria do país, que ganham menos de 2 ou 3 salários mínimos, teriam direito a um arquiteto. 

Isso é a gênese. É o nascimento. 

 

FS: Sendo membro do CREA na época, como tu ficavas sabendo dessa situação que 

acontecia dentro da prefeitura? 

 

CI: Sim, porque eles iam cobrar multa lá, né? E nós fazíamos pesquisas sobre isso. Eu 

mesmo fui chefe uma época, chefe de fiscalização. Eu fiscalizei essas coisas.  

Eu era do sindicato, era presidente, o Burmeister e o Claudio Casassi eram do CREA também. 

Eu levei o assunto pro sindicato e o sindicato nomeou o Burmeister, eu e o Casassi pra fazer 

esse trabalho. E nós convidamos um advogado que tinha sido procurador geral do estado, 

mas que tinha sido colega na época estudantil, Manoel André da Rocha. Por acaso, neto do 

André da Rocha, que é o nome do centro acadêmico deles, da faculdade da UFRGS. Centro 

Acadêmico André da Rocha. E o Maneca (que é o apelido dele) foi presidente do André da 

Rocha. Troço bonito, né? E o irmão dele, Fernando de Carvalho Rocha, era meu colega de 

turma. Então nós fizemos um acordo com o Maneca, ele veio nos ajudar, e a secretária do 

sindicato era uma estudante de direito. E ela se interessou muito, ajudou muito. Inclusive ela 

aparece aqui como uma das pessoas da equipe. E essa equipe fez uma proposta e o CREA 

na época patrocinou o sindicato, e no caso já tava com o apoio do IAB (a maioria dos 

arquitetos era do sindicato e do IAB). A verdade é que nós fizemos esse livro [ATME] com o 

patrocínio do CREA.  

 

FS: Foi essa comissão que foi montada a partir do sindicato. 

 



CI: É. O livrinho foi editado em 1976. São só coisas históricas, mas a gente já propôs um 

caminho. Essa discussão permeou as discussões dos arquitetos durante trinta e tantos anos. 

A maioria das pessoas não tava nem aí. A equipe que trabalhou comigo, eles meio que 

acharam que eu tava insistindo demais. Como quem diz: “não adianta, Clovis, isso aí é um 

sonho”. Não entraram nessa. E eu continuei sustentando, porque eu também fui da 

Federação [Nacional dos Arquitetos], e do IAB, no Conselho. Aí a gente discutiu em 

seminários, e os presidentes da Federação e dos IABs na época faziam conjuntamente 

alguns seminários. A maioria provocados pela Federação. 

 

FS: Isso aconteceu após a publicação do livro? 

 

CI: Sim, nós trabalhamos isso de 76 até 2002, na briga para conseguir mostrar pros 

arquitetos. E tinha uma coisa que me chateava às vezes. Porque todas as vezes que eu era 

convidado pra um seminário (e eu fui muitas vezes) eu já ia pensando assim: “eles vão fazer 

eu falar tudo de novo, e não vão dar um passo adiante”. É o que acontecia: todas as vezes 

que nos reuníamos era aquele: “Bah, mas será que é bom?”. E a grande maioria sempre 

achou que era bom. Durante esse tempo, algumas experiências foram feitas em São Paulo, 

no Rio, na Bahia... e essas experiências foram pontuais, os caras se interessavam e achavam 

um jeito de patrocinar uma assistência técnica, que depois se esvaía quando caía fora aquele 

governo. Então eu sempre defendi que essa política tem que ser uma política de Estado, e 

não de governo. Os governos têm obrigação, assim como eles tem que cumprir com o SUS, 

com a Defensoria Pública, etc. Então, nesse prazo, nós fizemos só uma experiência aqui no 

sul, com o prefeito de Porto Alegre, Alceu Colares. Ele tinha ganho a eleição de mim e do 

Raul. O Raul e eu tínhamos sido candidatos, ele a prefeito e eu a vice. O Colares, como 

prefeito, resolveu fazer uma (aquelas coisas que o pessoal que tá na administração faz 

adoidado, sem perguntar, sem saber direito, e vai levando) regularização das habitações 

irregulares. E começou toda a história daquele jeito - tem que ter a planta e o responsável 

técnico. Então voltou a existir aquele problema na prefeitura. E aí nós falamos pra ele: “Não 

pode ser assim”. E nós mostramos pra ele tudo que nós tínhamos feito. E ele como tinha sido 

- ele gostava de mim - então ele disse: “Então tu me faz uma proposta”. E ele topou. A gente 

cadastrou setenta e poucos arquitetos no sindicato (e quando eu falo do sindicato, tinha gente 

do IAB, mas o sindicato é que coordenava). Esses arquitetos eram coordenados por uma 

comissão que era a Maria Inês, uma arquiteta jovem, minha ex-aluna, e o Luiz Antônio 

Custódio, que foi presidente do sindicato. Os dois fizeram um trabalho magnífico - só dois 

coordenaram esses setenta arquitetos cadastrados, e cada um deles recebeu a incumbência 

de fazer mais ou menos dez casas. E eles fizeram. Quer dizer, vai lá, faz o levantamento, e 

faz a planta que eles querem igual ao que é, e não o que iam fazer - iam pegar uma planta 

padrão, registrar na prefeitura, a casa passava a ter compromisso para pagar o IPTU e pronto. 

Não interessa se é aquilo mesmo, o que interessa é o governo arrecadar mais. Mas aí nesse 

caso ele topou, fizemos e então em poucos meses nós atendemos um número muito 

interessante, mais de 700 - na época - regularizações. E eu ainda não tinha sido vereador 

nem nada. Bom, foi a única experiência que nós tivemos que foi muito bem sucedida. Isso foi 

em 87, 88. Em 88 nós concorremos e ganhamos a prefeitura. E eu fui Secretário de 

Planejamento no governo do Olívio [Dutra].  

 

Eu era vereador e propus uma lei de Porto Alegre sobre Assistência Técnica, e ela foi 

aprovada. E infelizmente, nós aprovamos a lei, mas ela ficou no papel, tanto é que quem 

sancionou a lei foi o presidente da Câmara, que nem era do PT. Aí mais tarde, na década de 



2000, 2010, o deputado estadual fez uma lei de assistência técnica. O Raul Carrion, do 

PCdoB, fez essa proposta.  

 

Nessa época, quando fui vereador, eu também fui candidato (eu nunca quis ser da 

assembleia legislativa, eu queria ser federal ou municipal) e fiquei como suplente [de 

deputado federal], e assumi o cargo por quase dois anos. E aí eu me dei conta, nós estamos 

na hora de fazer a lei nacional, ainda mais que a gente tava numa luta pra ver se elegia o 

Lula. E eu sempre fui da executiva nacional do PT. Durante 9 ou 10 anos eu fui Tesoureiro 

Nacional do PT. Então foi muito bacana, eu substituí o Freitas Diniz, que era um deputado 

que entrou no PT, e que foi o primeiro tesoureiro nomeado, não foi por eleição, por que tinha 

que criar uma tesouraria. E como eu me interessei e ajudei, acabou caindo na minha mão 

essa bomba. Eu estou dando uns dados anteriores pra mostrar que tem uma coisa que me 

orgulha, é que eu nunca desisti. Um ensinamento que eu tive do meu pai. Quando uma vez 

eu tava meio pra baixo, e ele me pegou e sentamos na praça, e ele disse assim: “Clovis, tem 

a lei das compensações, se tu não conseguir por aqui, tu consegues por ali, mas uma coisa 

aqui é importante, é não perder o foco e fazer, ter perseverança”. Eu fiz. Aí junto com a luta 

da CUT, que eu sou fundador da CUT, fui da primeira diretoria da CUT. Tinha uma Federação 

(de todas as Federações, que tinham centenas no Brasil), que foi lá, e foi a nossa, nós fomos 

eleitos o Paisani, eu e a Clara Ant, que até hoje assessora o Lula.  

Quando eu tava no congresso eu resolvi fazer, várias pessoas me ajudaram muito, nós 

compusemos a lei. A proposta original que eu registrei foi feita sempre com a participação 

efetiva das entidades.  

 

FS: Quais entidades estavam envolvidas?  

 

CI: A FNA e o IAB. Não era bom colocar esse assunto no CREA, porque senão eles iam 

desviar pra eles. 

 

FS: Foram os arquitetos que estiveram mais envolvidos com o projeto de lei. 

 

CI: Sim, associações, a Federação, os sindicatos e o IAB foram os principais. Mas apareceu 

gente ajudando, de associações comunitárias, gente da própria CUT, sindicatos, achavam 

isso um troço bom. Eu escrevi esse projeto, e em 2002, eu não concorri pra deputado [ele 

explica os motivos pessoais]. Eu não concorri, e a tendência era colocar ele na gaveta ou 

algum deputado de qualquer partido ir lá, pegar e fazer pra ele. 

 

E aí deu o acaso e a sorte de ser eleito pela Bahia um cara fantástico que chama Zezéu 

Ribeiro. É claro que no primeiro momento já conversamos, e ele já assumiu esse projeto. E 

ele brigou durante vários anos, tanto que ele só foi aprovado em 2008. E as comissões por 

onde passou o processo foram sempre querendo mudar o projeto. Mas sempre se conservou 

assim, a matriz do projeto ficou. Ele seria no nosso ponto de vista auto-aplicável, não ia 

precisar de nenhuma regulamentação. Mas os deputados cada um dava um palpite, todo 

mundo queria ter uma emenda, e pra passar tinha que fazer um acordo. Bom, perdemos um 

anel mas não perdemos dedos. E ele foi aprovado assim, no essencial ele não foi modificado. 

Em 2008, no dia 24 de dezembro, eu recebi um telefonema do Palácio do Planalto, e era o 

Lula. E ele disse assim: “Companheiro, presente de Natal aí pros arquitetos”. E ele fez, 

assinou, e depois ele saiu e entrou a Dilma. Depois começou a acontecer uma espécie de... 

não sei se dá para dizer boicote aqui. No Ministério das Cidades tinha quatro secretarias e 



uma delas era de habitação, que era comandada por uma paulista, a Inês Magalhães. Ela 

dizia para nós assim “mas isso que vocês tão fazendo é corporativo. Vocês querem é arrumar 

serviço pros arquitetos”. Mas como é que pensa que um arquiteto vai querer serviço para 

trabalhar para pobre? Não é bem assim. Ela foi em alguns encontros nossos, representando 

o governo. Mas o Lula acreditava nisso. E quando o Lula saiu ela continuou. Ela era assistente 

social. E tinha críticas ao projeto e etc etc. Aí ela não botou em funcionamento um negócio 

que poderia funcionar apesar do Minha Casa Minha Vida. Bom, nós forçamos de tudo que é 

jeito governo, e o governo nos aceitava em algum aspecto assim, que hoje seria impossível. 

Foi criado o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, o FNHIS, por nossa (minha e 

de muita gente) pressão. Pressão dos arquitetos e dos movimentos sociais. Aí nós fomos 

assim, envolvidos nisso, a iniciativa disso eu não tenho claro, mas acho que foi quando já 

tinha o Conselho das Cidades, que os movimentos sociais vieram com essa ideia, e os 

arquitetos logo assumiram.  

 

Nós tínhamos muitos aliados em todas as outras profissões, Era muito bacana. O presidente 

do IAB na época era o Haroldo [Pinheiro]. E o Haroldo me convidou, me disse que tinha feito 

reuniões, e que eu deveria ser do Conselho do FNHIS. Mas que era um processo em que eu 

iria ser suplente de um cara de outra profissão. Eu tive oportunidade de participar apenas de 

uma reunião, em que essa pessoa não foi e eu fui convocado. E ali eu tive certeza que na 

gestão da Inês Magalhães não ia… Ela deu um pouco de atenção, muito pouco, para algumas 

entidades sociais e ONGs.  

 

O projeto aprovado e sancionado pelo Lula 24 de dezembro de 2008, foi para o Ministério das 

Cidades e ele deveria ser posto em prática seis meses depois. Então, em 2009, durante o 

segundo semestre, alguma coisa foi feita pelo governo em nome da assistência técnica e com 

o dinheiro do FNHIS. Essas entidades faziam atendimento, mas depois morreu também. Uns 

atendimentos muito esporádicos aqui e ali. 

 

Quando o Lula teve que fazer uma costura no congresso, que foi um negócio dificílimo, ele 

teve que botar gente do PP no governo. O Olívio queria concorrer a governador, então ele 

saiu e entrou o Márcio Fortes. Esse Márcio, antes de formar a assessoria dele, ele concordou 

com quase tudo que tava sendo feito. Ele foi bem interessante, não estraçalhou o Ministério, 

ele levou adiante o que tava sendo feito. Então a equipe que estava lá, de São Paulo, 

continuou. A Inês, a Ermínia, o Nabil. Então eles se entusiasmaram muito com o MCMV, 

deram cabeçada de montão, não conseguiram como seria melhor. 

 

O BNH foi melhor que o MCMV, eu te digo isso porque sou velho. Eu trabalhei com o BNH 

quando ele recém foi criado. Eu me cadastrei aqui em Porto Alegre, teve um edital, muitos 

arquitetos se cadastraram junto ao Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas 

(INOCOOP). Esse Instituto orientava as cooperativas habitacionais, era muito interessante. 

Tinha uma formação feita por gente nossa, compreende? Mas o INOCOOP, e isso foi durante 

a ditadura, aguentou um tempo. E eu fiz inúmeros projetos. Fiz porque fui chamado. Eu tava 

cadastrado, eu e minha colega de trabalho Inês. Eventualmente em outro projeto trabalharam 

outros colegas.   

 

FS: E isso foi antes da ideia da Assistência Técnica? Isso te influenciou de alguma 

forma?  

 



CI: Não, a ideia eu tinha, eu queria forçar alguma coisa. Isso aí sempre foi um álibi para 

conseguir assistência técnica.  

 

FS: Sobre quando surgiu essa ideia da assistência técnica. A gente tava conversando 

antes sobre a comissão que vocês formaram. Vocês tinham alguma outra referência 

externa, vocês já conheciam alguma outra experiência no Brasil ou no exterior?  

 

CI: Eu conhecia de longe a experiência do Uruguai, alguma coisa do Peru, alguma coisa do 

Chile. Assim, assistência técnica como nós queríamos, não tinha.  

 

FS: E como vocês queriam?  

 

CI: Queríamos o SUS da arquitetura. Uma família, um arquiteto, uma casa.  Quando o 

arquiteto entra na jogada, ele transforma a habitação em moradia. Porque ela já está naquele 

ambiente. Então ela passa a se igualar às conquistas que já tinham sido feitas. Água, luz, 

esgoto, escola próxima, creche, calçamento, tudo que foi conquistado pelas vilas. Nesse 

sentido, uma das coisas que eles não tinham assistência era sobre habitação. E o Minha 

Casa Minha Vida, ele rouba as pessoas da vila para ir morar lá naqueles confins, para morar 

num edifício que é uma caixa de fósforo, morar em pequenos apartamentos. A família e duas 

pessoas tinham um apartamento igual ao de seis pessoas e assim por diante.   

 

A nossa ideia é fazer uma espécie de SUS da arquitetura. Ou seja, se tu estiveres doente tu 

vais no posto de saúde e vai ser atendido bem ou mal, quase sempre vai ser atendido de 

certa forma bem.  

 

FS: Na década de 70, quando vocês tiveram a ideia do ATME, estávamos passando por 

uma ditadura militar. Como que isso foi aceito nesse contexto? Vocês tiveram alguma 

dificuldade nesse sentido? 

 

CI: Nós tínhamos o apoio das entidades, dos movimentos sociais e dos Arquitetos. De alguns 

governos eventualmente, que também não fizeram o dever de casa. Uma coisa que eu faço 

um parêntese é que eu fui secretário de planejamento do município, em 1989/90. Eu já era 

Vereador, mas assumi o município, e 10 anos depois em 99/2000, eu fui secretário de 

planejamento do Estado. Eu fui secretário, e acho que fui muito bom. Mas quando eu vi que 

o governo tava dando uma guinada, tava aceitando coisas que não dava pra aceitar, eu pedi 

pra sair. Aí foi quando eu fui para o Congresso Nacional.  

 

FS: E foi nessa época que foi aprovada a Lei de Assistência Técnica no Estado do Rio 

Grande do Sul? 

 

CI: É uma coisa que foi iniciativa deles, nós praticamente não participamos. Ficamos 

sabendo. Eu vou te dizer um outro detalhe: tem muita coisa que passa por unanimidade no 

parlamento por que a metade vota acreditando e a outra metade vota pensando “não vai 

acontecer”.  

 

FS: E não aconteceu nada a partir dessa lei então.  

 

CI: Não. 



 

FS: Antes da aprovação da Lei 11888, tu tinhas comentado que o projeto sofreu 

algumas alterações com o Zezéu Ribeiro, para que ele fosse aceito e aprovado. 

Gostaria de saber em que sentido ele era auto-aplicável? 

 

CI: Nós resistimos muito, mas teve coisas que eles tiraram. Os recursos pro plano teriam que 

vir do Estado, e envolvia a Caixa Econômica Federal. Por que ela existe. Nós sempre 

tomamos o cuidado de criar uma coisa, e que não precisasse criar outra coisa para ela existir. 

A Caixa Econômica Federal tem em todo o Brasil. Essas alterações foram assim de 

caráter...Eu acho que não precisa, mas para alguns tinha que ter. A lei é uma coisa. Se tu 

vais fazer, tu te baseias na lei, mas é tu que vai dar à lei o seu conteúdo, entende?  

 

FS: Nesse sentido tem algumas discussões que diferenciam Assistência e Assessoria 

Técnica. Qual tua opinião sobre isso? Tu achas que são duas coisas diferentes? 

 

CI: São. É um tanto quanto deturpado. isso aí atende a interesses de pequenos grupos. Pode 

ser que tenha um resultado interessante lá na comunidade, mas não são passos que 

fortalecem a existência de uma assistência.  

 

FS: Tu não achas que o trabalho das assessorias poderia ser considerado assistência 

técnica também, se dentro de um programa estatal? 

 

Sim, mas se for um programa estatal, tem que ser dentro das regras que a lei prevê. E essa 

Assessoria Técnica é uma forma de camuflar, sei lá. Eu acho que essas coisas, elas tão em 

aberto, né? Não sou contra isso, mas eu também não vou incentivar porque ela meio que 

deturpa um pouco a real proposta, que é uma casa, uma família, um arquiteto. E vai ser feito 

numa vila onde todos vão ser atendidos, é uma casa, uma vila com 50 habilitações, e vários 

arquitetos. O que eu vejo é assim: tá doente, vai no médico. Quer estudar, se matricula numa 

escola pública. Tudo é grátis. O ensino é gratuito, a medicina é gratuita.  Tem por exemplo 

os advogados, que volta e meia tão criando coisas que é para eles, e que acontece que se 

não for com eles, não sai. A procuradoria pública, a promotoria pública, a Defensoria Pública. 

Tudo isso veio no rastro dos interesses dos advogados. É bom? Em alguns casos tem sido 

muito bom. 

 

FS: Qual a tua visão sobre a consolidação prática dos serviços de assistência técnica? 

 

CI: Tem dois cenários. Tem o cenário dos arquitetos, que têm uma convergência. Vamos 

dizer, há uma necessidade desse projeto. E o cenário do governo, que é incerto. Nós não 

temos hoje, nas circunstâncias atuais depois do golpe, depois da prisão do Lula. É a coisa 

mais estúpida que eu já vi, mais desumana que eu já vi. Eu conheço o Lula desde antes do 

PT, que eu era do sindicato E nós íamos às reuniões da intersindical, que era para formar a 

CUT. Conheci o Lula, o Olívio, o Jacó, um monte de gente dos sindicatos de outras categorias. 

Um dia o Lula perguntou para Olívio, assim de canto: “Mas e esses caras aí das profissões 

liberais?”. Aí o Olívio disse “não, a maioria já são empregados, tem os Empresários, tem os 

empregados, os empregados do governo, os empregados de escritórios. Então eles estão 

trabalhando com esse viés aí de problema salariais etc etc.” Eu e o Lula nos aproximamos 

por identidade.  Ele tem um uma coisa assim que pouca gente tem, de enxergar. Ele tem uma 

capacidade de fazer do limão uma limonada com muita qualidade. Nós fazíamos as reuniões 



sindicais com a ideia de fazer uma frente e tal. Queríamos nos reunir com os antigos, fizemos 

uma reunião em Niterói, Rio de Janeiro, na época da ditadura. Patrocinada pelo Sebrab, que 

era coordenado e mantido pelo PCzão do Oscar Niemeyer. Então o Oscar nos patrocinou o 

encontro entre os antigos sindicalistas, que nós chamávamos de pelego. E os novos 

sindicalistas. A gente esteve três dias reunido. Foi uma reunião bem interessante, deu para 

conhecer os caras. Eles não tinham a nossa visão, eram sindicatos que viviam sempre na 

barra da saia dos governos. Colaboracionista. Muitas vezes eles conseguiram alguns 

avanços, quando João Goulart era Ministro do trabalho, foi lá pela época de 40, 50, eles 

tiveram um avanço bom, a própria CLT. Mas depois eles viraram pelego, sabe? Mas o que 

eu queria te dizer é que hoje nós não temos condições de melhorar com o atual governo.  

 

FS: Além da questão do governo, na tua opinião, existem outros desafios para ampliar 

assistência técnica? 

 

CI:  Porque uma coisa mais fácil é conseguir o dinheiro para contratar os arquitetos. Cadastro 

de arquitetos, que eu sempre digo tem que ser por edital público. Os arquitetos vão trabalhar 

a chamado para uma determinada área da cidade ou do país. Mas a gente precisa pressionar. 

Eu acho que nós devemos tentar, seja qual for o governo, botar em prática. De repente pode 

acontecer deles quererem. Porque qualquer prefeito que sentir a possibilidade da assistência 

técnica vai querer. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer com que as 

prefeituras do Brasil pressionem esse, ou qualquer outro governo para ter assistência técnica. 

De uma forma que seja do interesse deles, dos prefeitos e dos governadores. Os 

governadores que se interessarem por isso é porque os prefeitos estão querendo. Então tu 

arrumas o dinheiro para contratar, mas depois não tem dinheiro para construir, e isso é o 

mesmo que nada. É uma frustração dupla, da família e do arquiteto que faz o projeto. Então 

a ideia é que as prefeituras cadastrem as famílias, e as entidades cadastrem os arquitetos.  

 

Quando o CAU foi criado, nós fizemos um documento, pedindo que ele patrocinasse um 

escritório, para esse escritório implantar a assistência técnica. E assim nós teríamos 

profissionais para fazer isso. Esse documento levou o CAU a dizer que não, que não podia. 

O CAU sempre foi cheio de dedos. A Lei em si tem defeitos que prejudicam um pouco a 

possibilidade do CAU fazer determinadas coisas. Isso é um lado, o outro lado é que quando 

alguém se elege para o CAU, pensa assim: “agora eu sou o dono do mundo”, e quer fazer 

tudo que o IAB e o sindicato deveriam fazer, e que não fazem porque não tem grana. Então 

quando isso aqui foi feito [Clovis aponta para um documento desenvolvido por um grupo de 

trabalho do IAB], essa carta foi para o CAU nacional. Dois anos depois, eles me convidaram 

para uma reunião. Eu fiz uma palestra e tentei convencê-los que o CAU tinha dinheiro, e tinha 

que dar o dinheiro para o IAB e para o sindicato. Eles acharam interessante a palestra, alguns 

nunca tinham discutido isso. Em seguida o CAU teve uma resolução de que 2% da receita 

seriam destinados para assistência técnica. Mas não se regulamentou nada, então cada um 

saiu prum lado querendo gastar aqueles 2%. Nós aqui fizemos (eu fui do CAU na outra gestão 

e agora sou de novo), no Rio Grande do Sul, uma experiência com edital público. Todas as 

entidades podiam apresentar propostas, mas tinham que ser entidades de arquitetos. E tem 

várias, mas só quem apresentou foram o sindicato e o IAB. Foi feita uma comissão, e eles 

aprovaram esses dois projetos. Do sindicato é uma experiência num edifício que está sendo 

restaurado, pra passar pra população de baixa renda. O IAB fez um projeto numa vila da 

cidade de São Leopoldo, porque a cidade se disponibilizou, então hoje tá acontecendo um 

projeto de assistência técnica semelhante ao de Brasília. E parece que tá dando certo. Essa 



proposta vai atingir uma sessenta e poucas famílias. E a do sindicato, eles se aliaram a outras 

entidades e tão fazendo uma parte disso aí. Então o sindicato também tá com uma parte do 

projeto em andamento. E a gente lutou. Eu fui presidente de uma comissão especial de 

assistência técnica, fizemos um trabalho e mostramos que essas experiências são 

interessantes. Mas cada vez que tiver mais um ano e mais uma verba, vai se atender mais 

uma meia dúzia e pronto.  

 

FS: E tu achas que esses editais dão conta de difundir as práticas de assistência 

técnica? 

 

CI: Dão de uma certa forma. Por exemplo, esse aqui de São Leopoldo, vai fazer com que os 

prefeitos de outras cidades pensem: “São Leopoldo conseguiu fazer porque nós não podemos 

fazer também”. Só que são Leopoldo vai ser só o projeto, eles não têm dinheiro para 

habitação. Então agora o CAU nacional passou de 2 para 3%. E esses 3% tem que ser 

aplicados, não tem regra ainda. E aí nós chegamos numa conclusão aqui no Rio Grande do 

Sul. Tem uma disputa, tem gente que acredita que o dinheiro vai de novo pro IAB e pro o 

sindicato. Não, vai ser para quem se habilitar. E pra isso não acontecer, depois de muita 

discussão e muitas reuniões, vingou uma ideia de fazer uma espécie de escritório de 

Assistência Técnica. O que o CAU tá propondo e fazendo no Rio Grande do Sul: contratando 

duas pessoas para coordenar um projeto de levantamento da situação das prefeituras no 

estado, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é implementar nessas cidades, nas que já 

tem algum potencial pro projeto. A terceira etapa é os prefeitos se somarem a nós pra fazer 

o Governo Federal botar dinheiro pra Assistência Técnica, ao invés de ser só o MCMV. Tem 

todo um plano já escrito, é importantíssimo. Porque essa é a verdadeira proposta para fazer 

com que a implantação se dê. O CAU do Rio Grande do Sul dividiu o estado em cinco regiões. 

E tem uma turma que quer fazer os escritórios, e a gente era contra desde o início.  Escritório 

é mais um lugar para botar gente, cabide de emprego. Mas a pressão é muito grande, e é 

melhor que a gente faça, do que outros. Então nós teremos cinco unidades no Rio Grande 

do Sul, que gradativamente vão ter um escritório do CAU. Como é que o CAU vai ajudar? 

Fazendo com que os recursos não sejam para assistência técnica, pra pagar arquiteto. É pra 

fazer com que ela exista. Através dessas cinco regiões, o CAU vai fazer esses levantamentos, 

que são muito importantes para saber o que o Estado tem que fazer. O CAU vai ser só o 

patrocinador de recursos para esses escritórios. Então por exemplo, se tu estás em Caxias 

do Sul e quer aplicar a assistência técnica, tu te diriges a esse escritório. Lá eles vão te dar 

todas as normativas, todas as coisas necessárias para fazer. O que que vai acontecer é que 

o CAU, com esse escritório, vai levantar possibilidades em cada cidade. E ela tem que ter um 

Conselho de Habitação (com participação das entidades, etc), um Fundo Municipal de 

Habitação Popular.  

 

FS: Semelhante às regras do SNHIS. 

 

CI: É. Agora nós vamos gastar essa verba que o CAU vai ter. Vai ser a raiz do negócio e aos 

poucos nós vamos melhorando. Se mudar o governo, melhor. Se tiver um governo favorável, 

melhor ainda. Já que não deu pra fazer de lá para cá, nós vamos fazer daqui para lá. Ao invés 

de ter uma proposta em Brasília nós vamos ter centenas de prefeitos querendo. Eu acho que 

se o Rio Grande do Sul conseguir fazer isso como nós estamos pensando, em poucos meses 

vamos começar a ter resultados. Esse é um caminho em que vai se gastar pouco, é uma 

espécie de investimento, e o CAU pode fazer isso. E teremos atividades que vão incentivar 



outras. O importante é entender que o foco desse processo é criar uma política estatal, e para 

isso tem que dar todas essas voltas. 

 

FS: Apesar dessa visão sobre as políticas de Estado, tem outras pessoas no CAU que 

veem a assistência técnica como empreendedorismo. Qual é tua opinião sobre isso? 

 

CI: São pessoas que trabalham sob a égide do capital. Empreendedor é aquele que explora 

alguém para ganhar dinheiro. O empreendedorismo é uma coisa interessante para certos 

setores. Dentro do capitalismo tem essas formas de levar coisa adiante, mas não são a favor 

do trabalhador. Se o empreendedorismo resultasse numa melhoria de vida do trabalhador, aí 

tudo bem, mas não é esse o caso.  

 

O CAU tem coisas que são as mais contraditórias do mundo! Tem gente em CAUs de outros 

estados que contrataram arquitetos para fazer assistência técnica. Não tem cabimento. O 

CAU não tem que dar assistência técnica, ele tem que incentivar a formação de um processo.  



Entrevista Evaniza Rodrigues  
São Paulo/SP, 09 de dezembro de 2020 

 

Fernanda Simon [FS]: Sabemos que, historicamente, você mantém envolvimento direto 

com os movimentos de luta por moradia, em especial a União, desde seus primeiros 

anos de existência. Sabemos que você se envolveu na luta para instituir o Fundo 

Nacional de Moradia Popular. Poderia contar sobre esse processo? 

Evaniza Rodrigues [ER]: A luta pelo FNHIS é uma resposta a dois momentos históricos 

importantes. Um é o processo de redemocratização. Apresentar uma proposta de lei pelo 

movimento popular, pelo povo sem teto, era uma consolidação do processo democrático, que 

vem desde o final dos anos 80, das mobilizações, das ocupações de terra, dos primeiros 

mutirões autogestionários. A construção de uma lei nacional por meio da iniciativa popular 

está dentro desse contexto de final da ditadura e início do período democrático, onde o 

movimento popular busca um protagonismo maior. Além de reivindicar, também de propor e 

construir marcos legais desde a constituinte. Isso do ponto de vista do aspecto democrático. 

Do ponto de vista da habitação, é uma resposta ao Sistema Financeiro de Habitação, que era 

a única política que tinha durante a ditadura, e que permaneceu em nível federal mesmo 

depois. Então o SFH continua, e naquela época como a única atuação do Governo Federal 

na habitação. Ao mesmo tempo em que você tem as experiências dos governos municipais, 

que vão fazendo urbanização de favela, processos de regularização e de produção 

habitacional nos próprios municípios. Porto Alegre é um exemplo, São Paulo, Diadema, 

Ipatinga, você vai ter algumas iniciativas importantes que são históricas, que vão trazer a 

política habitacional para a população de mais baixa renda. A proposição do fundo era de que 

tínhamos que ter política habitacional para a população de baixa renda também em nível 

federal. Ao longo de 90, quando se começa a discussão do fundo, até a aprovação em 2005, 

vai tendo muita mudança. Uma delas se inspira na própria construção do SUS, e proposta do 

fundo passa a ser de constituir um SUS de habitação. Ou seja, um sistema que tenha as 

competências muito claramente definidas, do estado, município e governo federal, que tenha 

definição de atribuições, processos de participação, controle social, então tem que ter 

conselho em todos os níveis. A ideia do sistema (que não vem inicialmente com o fundo) vai 

surgindo ao longo do período de tramitação, e vira uma proposta de ter uma ação articulada 

dos três níveis de governo na moradia. Muito porque essas primeiras experiências, pioneiras 

da redemocratização, são muito pontuais. Então se você der a sorte que no seu município se 

eleja um prefeito que é a favor da moradia, você vai ter política pública. Se você não tiver, 

não tem. Essa oscilação das políticas municipais, e como ela é muito desigual no território 

brasileiro também, acaba fundamentando a necessidade de ter um sistema de habitação. Já 

se falava em produção habitacional, em urbanização de favela, mas aí se começa a trabalhar 

mais a questão da regularização fundiária, da melhoria habitacional, de outras formas de 

acesso à moradia. Esse é o porquê de essa história virar uma bandeira do movimento, tanto 

que de 1991 até 2003, nos governos anteriores ao governo Lula, ela tava sempre presente e 

sem nenhuma chance de aprovação. Por um certo tempo teve uma coisa que chamava Fórum 

de Habitação, que até a associação brasileira de COHABs participava, que teve uma 

participação dos estados e dos municípios, algumas entidades nacionais, mas que não 

permaneceu. Tiveram algumas discussões, alguns pareceres. A gente conseguiu se 

mobilizar, todo ano tinha a Caravana Brasília pra pressionar, mas não saía disso. Em 2003, 

com o começo do governo Lula, a principal reivindicação dos movimentos de moradia era a 

aprovação do fundo. E aí, começa toda uma discussão, de que tem que ter fundo, se os 



recursos de política social têm que estar em fundos ou tem que estar no orçamento. Se é o 

tal do fundo fiscal, ou é o fundo financeiro, se esse fundo conversa com outros fundos, se 

pode receber outras fontes de recurso. Na primeira Conferência Nacional das Cidades, tinha 

boa parte do Ministério da Economia e do Planejamento que era contra a aprovação do fundo, 

e o Ministério das Cidades era a favor. Nessa época, inclusive, eu estava no Ministério, e os 

movimentos pressionando para que na primeira Conferência saísse uma posição clara do 

Governo de aprovar o Fundo. E não se conseguia chegar a consenso algum, o Governo não 

iria se posicionar, e os movimentos na véspera da conferência disseram: “se não houver um 

posicionamento claro do Governo a favor do Fundo, nós nos retiraremos da conferência, e 

vamos dizer que a conferência é de mentira, porque todos os Estados tinham aprovado que 

deveria haver o Fundo Nacional, e agora na conferência o Governo não se compromete…”. 

Fizeram um terror! E a primeira Conferência foi uma grande festa: a criação do Ministério das 

Cidades, tinha tido conferência municipal em 4.000 municípios, uma grande mobilização. 

Quando foi na véspera da abertura da Conferência, o Olívio Dutra, conversando com os 

demais ministros, fala para os movimentos que haverá um compromisso. O Lula abre a 

Conferência e não dá nem “boa noite”, ele fala: “eu tenho um compromisso porque eu assinei 

o Fundo Nacional lá em 1990, se eu assinei lá, eu assino agora”. E a partir daí que 

efetivamente se construiu a aprovação da lei, do substitutivo e a sanção. Quem mediou esse 

debate foi a Casa Civil, o Zé Dirceu, porque mesmo depois dessa afirmação, o Ministério da 

Economia [Fazenda] continuava não querendo. Só que não, estava decidido, iria ter! Pra nós 

a proposta era que o Fundo e o Sistema deveriam reunir todos os recursos da habitação, 

ainda que com diferentes fontes, num processo participativo de discussão de um Conselho 

Nacional que faria isso acontecer no país todo. Na hora de aprovar, se aprova o Fundo como 

um Fundo Orçamentário, ou seja, os recursos saem do OGU. Só para você ter uma 

comparação, no “Minha Casa, Minha Vida”, no FAR, os recursos são do OGU, mas eles saem 

do OGU e vão para um fundo que é o FAR, que é um Fundo Financeiro. O FNHIS não, ele 

passa a ser um Fundo Orçamentário, sujeito às mesmas regras que a operação do orçamento 

tem. Que regras são essas: 1º) contingenciamento, não é um dinheiro que está lá, ele tem 

uma previsão orçamentária que vai sendo liberada ao longo do ano, de acordo com o 

orçamento, e tem que disputar com outras questões do orçamento, mesmo depois de 

aprovado; 2º) a aplicação dele é toda regrada pelo formato de aplicação direta de recursos 

orçamentários, que é muito complexa, a gente não tinha dimensão da complexidade, já é 

muito complexa quando feita por Estados e Municípios, quando feita por entidade social, 

então, muito mais complicado ainda. Ou seja, todas as regras feitas para o orçamento, 

valeriam para o FNHIS também, e o dinheiro era só o do orçamento. E desse momento, em 

2005, que se aprova a lei, até ter todas as regulamentações, era 2006. Só começa a rodar, 

efetivamente, no orçamento de 2007, e começam a acontecer as primeiras ações. Tem uma 

grande briga para a formação do Conselho, porque a gente queria que a sociedade civil 

tivesse a maioria, o Governo não aceitava. Aí sai o Conselho, saem os primeiros 

chamamentos de apresentação de propostas e seleção de propostas. Então, aí que a gente 

vai ver de fato (já estou fora do Ministério, de volta aos movimentos) a inadequação de um 

recurso orçamentário ser aplicado por uma entidade da sociedade civil, especialmente uma 

entidade local. Vamos supor, uma associação de moradores de favela, que pede recursos 

para projeto de urbanização, de melhorias, o que quer que seja. O nível de complexidade da 

elaboração do projeto, da burocracia, da prestação de contas, praticamente inviabilizava a 

atuação direta de uma associação. Qual era o modelo para o qual esse processo estava 

sendo pensado: pelo modelo de licitação. Como funciona com os municípios, têm dinheiro 

para se construir 50 casas, o município fazia a licitação, punha a licitação no sistema, tinha o 



vencedor da licitação, e ele fazia a liberação dos recursos conforme o desembolso de obra. 

Por exemplo, para uma associação, ela sempre tem que ter o recurso adiantado, porque ela 

não tem capital de giro, o FNHIS não permitia. Foi uma série de coisas que na prática, a gente 

foi vendo muita dificuldade de operar o sistema, nas duas modalidades. Na verdade, já tinha 

uma, que era a regularização fundiária, já funcionava fora do FNHIS, a Produção Social da 

Moradia, que era a produção habitacional, e a Assistência Técnica. Saíram alguns poucos 

contratos e, até onde sei, todos foram uma “novela mexicana” para se viabilizar. Então, aquela 

nossa proposta, de que o FNHIS centralizasse toda a política de habitação, começa a se 

desmontar, primeiro, porque ele não centraliza todo o recurso, vai continuar existindo recurso 

do FGTS à parte, recurso orçamentário que está fora, e recursos de outros fundos fora, e o 

recurso do FNHIS é um pedacinho pequeno da política de habitação, e também na hora da 

prática da operacionalização. 

FS: Foi em 2007 que uma nova lei foi aprovada, para que as entidades da sociedade 

civil pudessem acessar os recursos, além dos municípios e estados. 

ER: A interpretação do texto aprovado era de que não era possível… era uma divergência, 

porque a gente falava: “tá dizendo que são todos os agentes promotores de habitação. Como 

nós somos agentes promotores de habitação, a gente pode também”. E a interpretação que 

o jurídico do Ministério tinha era que não, só agentes da federação. Teria que estar 

explicitamente dito, e aí teve que se fazer uma emenda no texto. Então teve a defesa do 

deputado Vicentinho, porque tinha que se aprovar, e a contraposição. Foi horrível, levou um 

tempão, mas conseguimos aprovar, e aí surgiu o primeiro processo de seleção de propostas, 

em 2008 para 2009, para as entidades. 

FS: Após a instituição do FNHIS, você assumiu, como representante dos movimentos 

sociais, uma cadeira no CGFNHIS. Como se deu sua participação no Conselho? 

ER: A União participava do Conselho Gestor e do Conselho das Cidades, então ficava todo 

mundo atuando nas políticas de modo mais geral. Tem uma questão importante em relação 

à discussão do próprio orçamento, de quanto seria para cada operação, e na estruturação 

dos programas. Acho que uma coisa bem interessante da nossa participação foi a 

estruturação de cada um dos programas. Tinha as minutas, os debates, foi um processo que 

permitiu participação e interferência na atuação. As reuniões, se você pegar as atas, são 

muito chatas, a do FNHIS era muito burocrática, porque como tratava de um fundo, você tinha 

que ter análise das contas, análise dos procedimentos, relatórios. Acabava mostrando a parte 

da gestão financeira e a ata da reunião não retratava o que eram os debates. E um debate 

interessante era o seguinte: se caberia ao conselho do FNHIS aprovar cada proposta 

individualmente, assim: “50 casas no bairro tal e município tal”. Eu não sei onde é o bairro... 

a gente começou a discutir um pouco isso, se não tinha que ter, na verdade, as instâncias 

infra conselho nacional para levar uma posição. Então, um conselho estadual poderia dizer 

as propostas mais importantes para o estado. A orientação era essa, e não chegar essa coisa 

de projeto a projeto. Porque projeto a projeto, é quase que um sorteio, uma loteria, de quem 

tem mais capacidade de preencher formulário, que são difíceis, ou quem contratou a melhor 

consultoria, aí acaba como tudo no Governo Federal, virando espaço de consultoria. A gente 

acabava não tendo condição, o processo de seleção, mesmo que colocasse os critérios de 

seleção objetivos: priorizar as cidades com IDH menor, priorizar as cidades com mais 

favelamento. Você não conseguia, na hora de discutir qual projeto, não era nem a gente que 



discutia isso, você não conseguia colocar critérios que conseguiam dar conta da 

complexidade da realidade. 

Uma outra coisa interessante, foi o processo de implementação do sistema, que foram as 

oficinas de construção dos Conselhos Municipais, dos Fundos Municipais, a questão de que 

todos os municípios deveriam fazer Planos Locais de Habitação, construir um material para 

isso. O Conselho participou bastante disso, tanto o Conselho das Cidades, quanto o Conselho 

do FNHIS. Foi um momento interessante pra preparar o arcabouço institucional para que isso 

funcionasse. Então, isso acabou sendo uma coisa que mobilizou para discutir a questão da 

habitação no país inteiro, pra discutir a gestão democrática, como isso poderia ser 

estabelecido. Acho que até antes de chegar na efetiva distribuição de recursos do Fundo, a 

gente teve um processo interessante de construção do conteúdo todo. 

FS: Uma das ações do FNHIS tratava de “Prestação de Serviços de Assistência 

Técnica''.  Você poderia contar como foi a discussão para construção dessa proposta? 

Os movimentos sociais se envolveram nessa proposta? Como se deu a participação 

de profissionais da área, como arquitetos e engenheiros? 

ER: A atuação nossa, dos arquitetos e engenheiros sempre foi muito forte dentro do Fórum 

Nacional de Reforma Urbana. Tinha a participação da FNA, da FISENGE, do próprio IAB, que 

não era do fórum, mas que sempre participou. Tinha bastante participação desses atores nos 

processos desde o início do Conselho das Cidades, desde 2003. Sim, participaram bastante 

intensamente dessa discussão, de fazer um programa, de constituir a ação de assistência 

técnica, de construir o que seriam os normativos e o escopo, o que poderia conter nessa 

dessa ação. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque é nesse momento que se 

busca ter propostas de assistência técnica de diferentes abordagens, tinha para a elaboração 

de projeto novo, tinha coisas que poderiam ser para urbanização de uma área, poderia 

atender a várias questões da habitação. 

FS: Tem uma questão de trabalho social... 

ER: Pra nós, isso é uma questão que temos divergência com a lei. Eu era apaixonada pelo 

Zezéu, inclusive eu trabalhei um tempo com ele na Bahia, mas a gente tinha uma briga 

danada porque eu não me conformava de a lei ser só assistência técnica física, porque a 

gente sempre falou que a assistência técnica tinha que ser multidisciplinar. Eu brincava, que 

se o arquiteto sozinho conseguisse dar conta, por exemplo, das questões jurídicas num 

contrato, eu mudo a minha ideia. Porque você tem uma complexidade da legislação, uma 

complexidade das relações institucionais, e também a questão social, é impossível você fazer 

trabalho com gente sem ter o técnico social, profissionais dessa área. Então, essa foi uma 

discussão para a gente, e batemos o pé nisso, que todas as ações tinham que ser 

multidisciplinares, não só como estava na lei, só arquitetura e engenharia, que era muito 

restrito. 

FS: A assistência técnica surge dentro da categoria dos arquitetos, das entidades, 

sendo pouco explorada em conjunto com outros profissionais e a sociedade. A 

proposta de assistência técnica dentro do FNHIS surge de onde, foram os movimentos 

que pleitearam ou foram os arquitetos? 

ER: Acho que de todo o mundo. A gente discutiu juntos para constituir uma proposta concreta. 

Porque para o movimento que trabalha com autogestão, e desde o final da década de 1980, 



a assistência técnica, que a gente chama assessoria técnica, é uma parte integrante do 

processo, é um dos três eixos fundamentais do processo. E qual é a diferença? A assessoria 

técnica independente do poder público, essa para nós era a grande chave, nós não 

aceitávamos e não aceitamos que quem presta assessoria para a gente seja o poder público. 

Porque tem uma questão de conflito de interesses. Nós temos o interesse de fazer e ouvir, 

que sejam respeitados os princípios das pessoas que vivem naquele lugar, ou que irão viver 

nesse lugar. O Poder Público vai responder a outro princípio, por mais que ele queira fazer 

bons conjuntos, não estou dizendo que queira fazer coisa ruim, mas ele não responde ao 

protagonismo do cidadão, e isso pra gente é muito caro, ou seja, quem decide como eu vou 

morar, sou eu mesmo. Você pode dar opinião, você pode me dar uma proposta, você pode 

me convencer de que tal coisa é melhor, ou pior, mas você não pode decidir por mim. E essa 

sempre foi uma questão muito difícil com os Governos. Porque tanto no regramento, como 

na própria solução, já vem dito o que vai ser feito, como vai ser feito, com pouquíssima 

permeabilidade para a discussão com as pessoas, desde a urbanização, do processo de 

finalização, até a construção de unidades novas. Então pra gente a assessoria técnica 

sempre foi a garantia da nossa autonomia em relação ao Governo. Pra nós, a relação com 

assessoria é uma relação profissional, mas antes de tudo, uma relação política, é alguém que 

está defendendo o mesmo princípio que eu, está defendendo os mesmos direitos que eu. 

Eu sempre brinco: desculpa aí, pode ser o melhor arquiteto do mundo, se ele for bolsonarista, 

ele não trabalha com a gente, porque defende coisas diferentes do que eu, do que nós. Nós 

temos um conjunto de princípios que defende questões que vão resultar nas políticas 

públicas. Alguém que, no mínimo, não pode atuar numa política de habitação que defenda 

que as pessoas têm direito à moradia, independente da sua faixa de renda. Não combina. 

Alguém que defende que invasor é tudo bandido, que tem que receber a bala, não pode 

trabalhar com regulação fundiária. Então, tem um componente de definição, de visão de 

mundo, e por isso a gente acha que quem irá morar, ou quem mora, tem o direito de decidir 

com quem trabalha. No programa do FNHIS, a gente sempre defendeu isso, o protagonismo 

da comunidade. A comunidade participava do processo de seleção, e ela contratava os 

técnicos, contratava pessoa jurídica, se fosse uma assessoria técnica já constituída, ou os 

profissionais, e ela era o sujeito da ação. Claro que também houve no programa outros 

formatos de, por exemplo, a própria assessoria se habilitar e ela ser detentora do contrato, 

isso eu lembro que foi uma polêmica. Por um lado, a gente sabe que nem todas as 

comunidades estão organizadas a ponto de atender aos requisitos jurídicos necessários para 

você apresentar um projeto, uma proposta para recolher recurso público, porque é muito 

complicado, muito difícil, necessita de muita estruturação, mas por outro, a gente sempre 

coloca porque o fio condutor tem que ser a população, porque ela não é beneficiária, é 

proponente daquela ação. Então esse sempre foi um ponto de tensão. No FNHIS, se admitiu 

as duas coisas, foi um pacto se admitir um e outro… 

Então uma assessoria técnica também poderia pleitear um edital. Eu vou dar um exemplo 

aqui em Suzano, onde a USINA foi a proponente, diferente do Paraná, que a União Paraná, 

o Movimento de Moradia, foi o proponente. Se permitiu, mesmo com a sociedade civil, esses 

dois modelos. E pra gente, há bastante diferença entre uma coisa e outra, embora a gente 

entenda que em algumas situações é isso, é a precariedade. No caso eu conheço a 

associação que atuou em Suzano, ela não teria condição jurídica, estrutura fiscal. Por isso a 

gente fala que a assessoria técnica não deve ser - e isso é outra divergência com o programa 

- para um projeto. Porque a vida começa muito antes do projeto e termina muito depois. Ela 



deve ser assessoria a processos. E aí você vai ter, por exemplo, situações, como essa no 

Paraná, que conseguiu recursos para fazer projetos numa área da SPU, patrimônio da União. 

A SPU tinha como política destinar terra para a habitação social, e aí se identificou uma área 

que podia ser utilizada, e destinou para essa associação. Essa associação não tinha como 

fazer projeto, não tinha grana, aí ela pleiteia recurso do FNHIS para fazer o projeto, e depois, 

com o projeto em mãos, ela poderia pleitear o dinheiro do MCMV para construir as casas. 

Eram 3 processos, com 3 tempos diferentes, com governabilidades completamente 

independentes. A primeira merda que deu: demorou muito mais tempo do que se planejava 

para a elaboração desse projeto e, principalmente, para a aprovação desse projeto. Porque 

não era só elaborar o projeto, tem que aprovar na prefeitura e em X órgãos. Nesse caso, tinha 

uma questão ambiental gravíssima para ser resolvida, demorou séculos para conseguir. Ao 

mesmo tempo, tinha um problema fundiário porque a SPU não tinha a matrícula destacada 

desse imóvel, então, para contratar a construção nele, e até para aprovar o projeto nos órgãos 

públicos, tinha que ter a matrícula do terreno já no cartório, certinho, individualizada… não 

tinha! Aí, mudou a orientação da própria SPU, e ela não tinha mais grana pra fazer isso. 

Enquanto isso, o projeto “correndo”. E, no final das contas, para ajudar, acaba o MCMV… 

Aí, por exemplo, eu posso utilizar esse projeto para fazer um empreendimento de renda 

média? Todo o dinheiro investido do FNHIS, que era fabricação popular, acaba sendo 

desvirtuado, porque era para ter ido pra famílias de baixa renda, não pra famílias de renda 

média. Ou seja, como você tinha processos que não se conversavam, havia uma chance 

grande de você morrer com o “mico na mão”. E na assistência técnica, essa foi uma questão 

que permeou toda a discussão. Se já tinha que ter comprometido que o projeto que fosse 

aprovado teria recursos para a contratação de obra, então eu já amarrava esses orçamentos 

posteriores, ou se não, se eram processos independentes. Acabou ficando um processo 

independente pela possibilidade institucional, tem que ter um contrato, e neste contrato eu 

não posso amarrar compromissos futuros, porque o orçamento é aprovado no ano. 

Aí, se eu vou fazer projeto e obra, eu já tenho que ter uma projeção do valor da obra. Então, 

fez-se uma opção que foi o “fez o que dava pra fazer”, era fazer o projeto, e lá na frente, 

quando tiver o projeto, a gente ver quem vai financiar a construção, qual vai ser o programa 

que vai financiar a construção. Essa acabou sendo uma limitação para a produção, mas 

também para a urbanização, a mesma coisa. Para a urbanização de favelas, a mesma coisa, 

quando terminaram os projetos, teria recursos para fazer a obra de urbanização? Pensando 

que obra de urbanização é pior do que construção, porque em obra de urbanização a favela 

vai mudando, e o projeto vai ter que mudar também. Eu tinha que tirar 10 barracos, 

dependendo do que aconteceu, vou ter que retirar 20. É muito mais dinâmico. Esse acabou 

sendo um dos dilemas da ação de assistência técnica do fundo, e acabou sendo respondido 

assim: desencana, faz o projeto e depois vai atrás. 

FS: Pode-se dizer que a ação de “Prestação de Serviços de Assistência Técnica'' não 

foi muito bem sucedida, tendo em vista que apenas 18% dos contratos foram 

concluídos? Qual sua visão sobre essa questão? 

ER: Eu acho que a burocracia e os tempos foi um dos problemas. Por exemplo, esse do 

Paraná, está na maior guerra, já que eles não conseguiram o desmembramento da matrícula, 

não puderam chegar nem na fase de aprovação. Então você imagina, fizeram o projeto e não 

conseguiram a matrícula. Esse tipo de coisa, qual é o problema dos contratos com as 

entidades públicas, é tudo estar nas costas do contratante. Eu acho ótima a resposta: “então, 



devolve o dinheiro”. E o projeto já foi feito, o dinheiro já foi gasto. A SPU não reconhece que 

terminou o projeto, está a maior encrenca agora, estão com o nome negativado, uma série 

de problemas.  

FS: Além dessa experiência no Paraná, você tem conhecimento de outras iniciativas 

envolvendo aporte para "Prestação de Serviços de Assistência Técnica"? 

ER: Tem essa de Suzano, é bem interessante, teve uma de Pernambuco, eu não vou lembrar 

se essa é assistência técnica ou produção social da moradia… 

FS: A informação que eu tenho sobre o Produção Social da Moradia é de que só uma 

iniciativa foi concretizada, no Tocantins. 

ER: Aí tem a história, o que aconteceu, a primeira seleção das entidades aconteceu no início 

de 2009, o que aconteceu no início de 2009? MCMV! Então, não valia a pena, o PSM tinha 

um valor unitário muito menor, e uma burocracia interminável, então, foram desistindo. 

E aí, entrou a novela do Sistema de Convênios dos Governo Federal (Siconvi). Eu tenho uma 

companheira do movimento que chorou por causa do Siconvi, porque não conseguia concluir 

o procedimento de inserir a proposta no sistema. Porque, primeiro, ele é montado para 

serviços, não é montado para a construção. Como você coloca lá? Você coloca em itens, por 

metro quadrado… e no caso de projeto, você tinha que fazer uma estimativa: tanto para o 

projeto básico, tanto para o executivo, tanto para os complementares, tanto para o 

licenciamento, tinha que fazer um chute. Não tinha muita orientação para isso. Depois, ao 

longo do desenvolvimento da proposta, ir inserindo os comprovantes de execução, que era 

só a parte financeira, ou mesmo combinando isso com a execução, com a análise técnica da 

Caixa das peças entregues. Era um dilema, porque se você não conseguia terminar, ter a 

aprovação de 100% daquele item, você não estava liberado para colocar os comprovantes 

financeiros e receber os valores. 

FS: É possível que isso seja uma das causas de cancelamento dos contratos? 

ER: A burocracia com certeza foi, não tenho dúvida. A questão das aprovações é outro 

elemento, você tinha que entregar um projeto aprovado, e aí você tem prazos infinitos. Ontem 

eu estava falando com o diretor de aprovação aqui de SP, num projeto nosso que faz um ano 

e um mês que teve zero “comunique-se”. Nesse um ano e um mês, a Prefeitura não me disse 

se o projeto está bom, se está errado. Num contrato, a Caixa já teria me colocado em Entidade 

Organizadora com contrato paralisado. Eu não poderia nem enviar para ela que analisaram 

a implantação e disseram que “tá ok”. O que aconteceu no MCMV para a produção 

habitacional, foi que a gente conseguiu aprovar a modalidade Assistência Técnica e 

Legalização. Essa modalidade não existia no Crédito Solidário, que era o programa que 

antecedeu o MCMV para as associações. No Crédito Solidário e todos os demais contratos 

de produção habitacional do Governo Federal acontecia o seguinte: eu tinha que levar um 

projeto pronto e licenciado, aí o contrato com o Governo Federal passava a existir a partir 

daquele momento. Todos os programas, o FGTS, o Carta de Crédito e o Crédito Solidário 

são assim. Enquanto eu estou aprovando, posso até ter um relacionamento com a Caixa, 

eles estão analisando, mas não tenho um contrato. Não tem o dinheiro e não tem o 

compromisso de que, quando eu terminar tudo, haverá o dinheiro, porque esse é o outro 

problema. Porque você até pode dizer “investe no risco”, só que mesmo se eu tivesse dinheiro 

para colocar no risco, eu não tinha certeza de que, ao terminar, ao atender a todas as 



exigências, iria haver contratação, pois dependia de orçamento. No MCMV Entidades se 

construiu uma alternativa que era a seguinte: eu posso apresentar somente um estudo de 

massas, o quanto que eu posso construir nesse terreno, fazer um parecer sobre a legislação 

incidente, dizer que o gabarito é tal, o coeficiente é tal, taxa de impermeabilização é tal, eu 

tenho uma incidência ambiental… vou descrever o que é possível e vou descrever que isso 

é um projeto aprovável. É um estudo de viabilidade, com responsabilidade técnica. Você 

apresenta a viabilidade e compra o terreno se ele for privado, se ele for público só precisa de 

uma declaração de que ele será deixado para a entidade. A Caixa começa a pagar o projeto, 

e eu tenho até dois anos para desenvolver e aprovar o projeto. E a cada etapa eu tenho um 

desembolso financeiro e, mais que tudo, o compromisso de que, quando eu terminar o 

projeto, inicia a obra porque já tem dinheiro reservado para isso. Essa modalidade resolveu 

um problema muito grave que os movimentos tinham, porque levava tanto tempo para você 

elaborar projeto, fazer projeto, aprovar projeto, que depois, quando efetivamente tinha tudo 

pronto, podia acontecer de proprietário já ter vendido para outro, a opção de compra já não 

tinha mais validade. E pior, era muito difícil um movimento chegar nesse ponto porque exigia 

um investimento em elaboração de projeto que a entidade não tinha, e isso acabava jogando 

as entidades no colo das construtoras. A construtora fala “vem cá, eu faço o projeto para 

você”. A construtora fazia o projeto com o compromisso de que ela ganharia a obra. Então, 

foi uma proposta que nós elaboramos e levamos para o governo, e no MCMV 1 um já 

aconteceu. 

FS: Essa proposta foi elaborada em conjunto com assessores técnicos? 

ER: Sim, com assessorias técnicas, foi uma proposta dos movimentos com as assessorias 

técnicas. Eu lembro do dia em que a gente apresentou a proposta, foi para a Dilma, ela era 

Ministra da Casa Civil. Estávamos negociando a construção do MCMV, nós tínhamos uma 

reunião com ela. Eu expliquei a situação, qual que era a alternativa, e o Jorge Hereda era 

vice-presidente da Caixa, estava ao lado dela, aí ela falou: “Hereda, o que essa menina está 

falando, é isso mesmo?”, e ele falou “é, ela está certa”. A proposta foi aprovada em 20 minutos 

e, claro, depois levou um século para poder colocar em pé. com isso, você deslocou um pouco 

da necessidade de uma ação de assistência técnica do FNHIS, você deslocou para o MCMV, 

com a vantagem que você já amarrava recursos para fazer a obra, e no FNHIS você não 

amarrava. 

Quando o MCMV foi lançado, os movimentos investiram esforços na modalidade 

Entidades. Como ficou a relação com o FNHIS nesse momento? 

ER: Todo mundo foi abandonando, porque ele não solucionava problemas… o FNHIS podia 

atuar onde o MCMV não chega, pois o MCMV não resolve todos os problemas, mas ele 

acabou sendo o “primo pobre”, porque ele era mais complicado, tinha menos dinheiro, tinha 

muito mais burocracia. O que era produção, foi tudo para o MCMV, tanto da produção social 

da moradia quanto também a elaboração de projetos... 

FS: Como você vê o esvaziamento do PLANHAB, que vinha sendo discutido com a 

sociedade civil e os movimentos, em troca de um segmento do PMCMV - o Entidades? 

ER: Acho que o que foi abandonado foi uma estratégia política. O MCMV - Entidades fazia 

parte do PLANHAB. Não tinha esse nome, mas dentro do PLANHAB você tinha uma ação 

concreta que era a produção habitacional com autogestão, com parcerias de cooperativas e 



associações. É um dos eixos do PLANHAB que, inclusive, quem brigou para colocar no plano 

fomos nós. A produção habitacional do MCMV estava atendendo uma parte do plano, o 

problema é que ele foi sendo despetalado. Tinha uma parte andando, naquele momento ainda 

tinha o PAC Urbanização de Favelas, que era de 2007. Quando foi lançado o PAC 

Urbanização de Favelas, todos nós queríamos que ele ficasse dentro do FNHIS, mas ficou 

fora do FNHIS. Por quê? Por causa da burocracia! Porque o PAC tinha um regime especial 

de contratação, então tudo que era PAC, tinha uma forma mais ágil de tramitação. Aconteceu 

isso, o PLANHAB acabou sendo despetalado. O que era mais importante, que a gente sempre 

brigou para que tivesse, e que não conseguimos: era a centralidade do processo decisório, 

dentro da mesma lógica do sistema, e que não foi implementada. E outra coisa era que o 

PLANHAB trazia a discussão, que também não ficava muito claro, de você ter o sistema 

“fundo-a-fundo”. Essa discussão foi feita no PLANHAB, mas não ficou, ao final, como uma 

decisão. E aí tem várias questões, por exemplo: nem todos os municípios teriam condição de 

aportar financeiramente, de ter uma infraestrutura institucional tão elaborada quanto o 

sistema exigiria. Era possível fazer consórcio de municípios… tinha uma série de ideias 

interessantes que não foram para frente. E qual o principal problema que a gente vê no 

MCMV, na relação do plano, foi no FAR, muito mais do que no Entidades. Porque no FAR, a 

posição do município ela era muito acessória, era muito mais uma ação das construtoras com 

a Caixa, com o agente operador do fundo, do que a participação do município, que era 

secundária, e a gente entendia que não. Tanto que na nossa primeira proposta para o MCMV, 

a gente tinha entendido que teria que passar pelos conselhos municipais, cada proposta, e a 

gente descobre que não, que era uma relação entre o agente financeiro direto com a 

construtora. 

FS: E quanto ao funcionamento do FNHIS, você considera que foi satisfatório? 

ER: Com certeza, não. Tanto que, na nossa discussão, a gente queria fazer uma mudança 

legal, para permitir que ele não fosse mais um fundo orçamentário, mas um fundo financeiro. 

E que, além disso, que se permitisse o fundo-a-fundo, que ele fosse mais maleável para 

receber recursos de outras fontes, que não só o recurso do OGU. A gente acha que o formato 

que ele foi aprovado foi muito amputado da sua versão original. 

FS:  E quanto ao CGFNHIS, acredita que ele se afirmou (enquanto existiu) como uma 

instância participativa para a sociedade civil? 

ER: Eu acho que sim, ele era bastante efetivo, o debate, mas por muito pouco tempo que ele 

teve um papel importante, porque como o orçamento do FNHIS começa a cair, e o foco da 

política vai para o PAC Urbanização e para o MCMV, acabou que as mesas de debates não 

eram ali. Ele se esvazia de dinheiro, de importância e de participação. 

FS: O “desmonte” do FNHIS já começou na época do lançamento do PMCMV. Algum 

tempo depois, também se iniciou um processo de desarticulação de instâncias 

participativas e conselhos em âmbito federal. Como você analisa esse processo?  

ER: Uma coisa que na época de discussão nós definimos, foi que o Conselho Gestor do 

FNHIS tinha que estar amarrado no Conselho das Cidades, diferente do Conselho Curador 

do FGTS. Porque o do FGTS é independente, tanto que ele continua funcionando. Eu sempre 

brinco assim, “ah, o Governo desarticulou todas as instâncias de participação”, não, todas as 

que lhes interessavam desarticular. O Conselho Gestor do FGTS continua sendo um espaço 



importantíssimo para a interlocução do Governo com os empresários. apesar de ter a 

participação dos trabalhadores, é uma participação minoritária e ali é um espaço onde se 

fazem os grandes acordos da destinação do FGTS. No FNHIS, até por conta desse histórico, 

a gente quis que amarrasse no Conselho das Cidades. Nós tínhamos uma proposta do 

Sistema de Desenvolvimento Urbano, que consolidaria mais as competências do Ministério 

das Cidades. Na gestão do Temer, o Ministro adiou a realização da Conferência que elegeria 

a próxima gestão, começou uma briga, entramos no Ministério Público, aí acabou o prazo do 

Conselho, entenderam que não seria possível prorrogar o mandato, então o Conselho ficou 

sem conselheiros. Aí a gente fez uma ação civil-pública, tentamos reverter isso, não 

conseguimos. O MPF foi extremamente omisso, fez as tratativas formais, mas não teve uma 

ação mais incidente, e terminou o Governo assim. Quando o Bolsonaro lança aquele decreto 

no início do governo, que depois foi cancelado porque era inconstitucional, tem uma 

divergência que diz o seguinte: o decreto extinguiria os Conselhos que não eram instituídos 

por Lei. E aí, muita gente, inclusive gente nossa, falou que, porque não tem um sistema de 

desenvolvimento urbano, o Conselho não está instituído por Lei, então pode acabar com o 

Conselho das Cidades. Nós entendemos que não, porque na Lei que cria o Ministério do 

Desenvolvimento Regional, que criava o Ministério das Cidades, e nas atribuições que foram 

transferidas do Ministério das Cidades para o MDR, existe o Conselho das Cidades. O que 

não tem são os decretos posteriores, que regulamentam, que instituem quantas pessoas 

compõem o conselho. Esses sim, poderiam ser revogados. Então a gente voltou com uma 

briga no MPF e não saímos do lugar com isso, infelizmente, dizendo que há uma ilegalidade 

em não dar as condições de instituir um Conselho. Os conselheiros do FNHIS são eleitos 

pelo plenário do Conselho das Cidades, e o conselho do FNHIS é uma exigência para 

aprovação das contas. Na nossa ação civil, a gente alegou que o FNHIS estava com as suas 

contas aprovadas indevidamente, porque não tinham passado pelo Conselho. Inclusive na 

época, a Promotora que nos ajudou a fazer isso, disse que é muito mais fácil pegar o Governo 

pela extinção do Conselho do FNHIS, do que do Conselho das Cidades, porque o Conselho 

do FNHIS é uma atribuição normativa e com recursos do Orçamento. Essa é um pouco a 

briga dessa história do conselho. Mas, antes disso, já havia uma insatisfação com a 

performance do conselho porque o FNHIS tinha menos importância do ponto de vista da 

política.  

FS: Como você vê a diferença entre as possibilidades dentro do FNHIS e no MCMV-E?  

ER: O MCMV-E era um programa de produção habitacional, era um pedaço, era um 

componente. O FNHIS tinha a possibilidade de ser algo muito mais abrangente, de atender a 

política de forma muito mais ampla, várias demandas que a questão da habitação exige. O 

MCMV deveria ser comparado com uma das ações do FNHIS, e não com o FNHIS. O grande 

ficou pequeno, e o pequeno ficou grande, acabou que o programa MCMV virou toda a ação 

de habitação do Governo Federal, com um corte muito limitado. Eu sempre falei, o MCMV é 

um programa com um recorte para um problema da moradia, que é a produção habitacional 

para uso definitivo. E o FNHIS poderia ter sido a ferramenta para ter ações mais diversas. 

Poderia ter sido utilizado, por exemplo, para locação social, para financiar ações de 

assistência, para melhorias pontuais. Porque, mesmo ações de urbanização, que acabaram 

indo para o PAC Urbanização, são mega ações. Mas, por exemplo, um município que tem 

uma vila que precisa fazer a instalação da infraestrutura, do esgoto. Com o FNHIS teria uma 

possibilidade muito mais ampla para essa atividade, além de permitir ações que são mais 

simples. O MCMV mudou um parâmetro fundamental na habitação, que é o seguinte: você 



termina o processo com uma unidade habitacional legalizada, com matrícula em cartório. 

Qual política habitacional, até hoje, tinha tido isso? Nenhuma! As COHABs construídas pelo 

BNH, até hoje algumas não têm escritura, é muito comum. A produção da CDHU de São 

Paulo, 500 mil moradias ao longo dos seus 50 anos, uma boa parte delas, até hoje, não estão 

legalizadas. O MCMV muda o parâmetro, e a gente pode discutir o por que, pela questão da 

garantia individual, da alienação fiduciária. Só que tem coisa que não vai resolver dessa 

maneira, ele não chega nesse formato. O FNHIS não tendo essa exigência, poderia, por 

exemplo, atender situações de urbanização e regularização mais simples, de moradias 

coletivas, de áreas de quilombos, melhorias habitacionais de alguma comunidade que não 

tenha grandes questões de infraestrutura, que não tem uma área de risco enorme. 

FS: E você acredita que o FNHIS ainda poderia vir a funcionar, da forma como ele está 

estruturado? 

ER: Eu acho que ele teria que ter algumas reformas. Uma discussão que nós participamos 

no Governo, no finalzinho do governo Dilma, foi a discussão do MROSC (Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil), que deveria ter um setor para a produção habitacional, 

para obra, porque estava muito voltado para serviços. Hoje, se fosse operar o FNHIS 

Assistência Técnica, teria que se basear nesse marco regulatório. A gente fazia parte de um 

comitê da presidência que estava discutindo isso, então seria uma das questões: reformar a 

legislação para que pudesse atender esse tipo de problema. 

  

 



Entrevista Francisco Barros 
São Paulo/SP, 17 de dezembro de 2020 

Fernanda Simon [FS]: Você trabalhou na prefeitura de Taboão da Serra, onde teve 

contato direto com os as ações de “Prestação de Serviços de Assistência Técnica'' 

financiadas pelo FNHIS. Poderia contar sobre essas experiências? 

Francisco Barros [FB]: Trabalhei de 2007 a 2008. Vamos dizer que foram dois anos, na 

gestão do prefeito Evilásio. Evilásio era do PSB e a secretária de habitação era Ângela 

Amaral, que era do PT. Então era uma coalização de forças, PSB e PT. 

Eram 12 contratos de ATHIS. Esses contratos, eu estava dando continuidade aos contratos 

anteriores que o Aladim, Rodrigo Vicino, que hoje está na Caixa, se eu não me engano ainda 

trabalha. Ele era o diretor de departamento, pediu para sair por questões pessoais. Eu 

precisava muito trabalhar, e em diálogo com a Ângela, ela me convidou para ser diretor no 

lugar do Aladim. Eu pego a secretaria em pleno funcionamento, em pleno vapor, com várias 

ações muito boas e muito interessantes. Eu admiro muito a Ângela e é uma gestão que eu 

defendo, é uma pessoa incrível! Críticas pontuais, pequenas. Gostaria muito de poder reviver 

e ampliar essa experiência da Ângela Amaral lá na secretaria. Ela conseguia criar um 

ambiente de trabalho muito interessante de liberdade nossa, de diretoria de departamento. A 

Terezinha Gonzaga era diretora de departamento de - eu não me lembro o nome exato agora 

- mas de atuação nas favelas. Incrível! Imagina a Terezinha?  

O diretor de meio ambiente e planejamento urbano era o Nilcio. Então era uma equipe muito 

boa, obviamente as pessoas tem seus problemas pessoais, as suas idiossincrasias próprias. 

Tinham conflitos, naturalmente, mas a avaliação que fica, de modo geral, é que era muito 

bom. 

Eu era diretor do departamento de provisão. Tinha responsabilidade, que eu tentava lembrar 

todos os dias e a Ângela me fazia lembrar disso todos os dias também, de produzir 7 mil 

unidades habitacionais. De todas as formas, era fomentar a autogestão, era fomentar também 

com proprietário de terra, com empreiteiras que queriam produzir HIS dentro do Plano Diretor. 

Era um microcosmos de São Paulo com todo o instrumental que foi criado pelos governos 

democráticos populares do PT até então. Lá tinha de tudo: orçamento participativo, tinha a 

parte da intervenção nas favelas, tinha assessoria técnica, todas as áreas de saúde tinham 

uma certa integração, tinha o plano de habitação onde o próprio Nabil com a equipe do 

LabHab fez. Vivia-se um pequeno microcosmo bastante virtuoso de integração dessas 

políticas.  

Eu lembro que eu saí antes de acabar, minha saída não bate com a saída da gestão. Eu fui 

trabalhar na Diagonal, que é uma gerenciadora, onde o Wagner da USINA trabalhava, onde 

o Alexandre, que hoje está na Peabiru, trabalhava. A Rosane Tierno também trabalhava. 

Tinha um grupo de pessoas bem interessantes dentro da Diagonal. Aí eu fui trabalhar com a 

Elza no departamento de regularização fundiária fazendo projetos da CDHU, de regularização 

dos empreendimentos da CDHU. 

O que que eu queria dizer? Vou abrir um parêntesis, está bom? Um parêntesis político que 

acho que ajuda você a compreender o que está na minha cabeça aqui. Eu estava 

conversando agora com a minha companheira, Jade, no café da manhã e olhando para o 



tombo que a gente está vivendo, que é o golpe de 2016 e que começa em 2013 e que começa 

a ter essa "desmontagem", essa destruição dessa construção que houve. E o que a gente 

está avaliando? Tentando entender uma coisa difícil, se a destruição da ditadura militar nos 

anos 1960 e 1970 destruiu mais o país no sentido de políticas públicas, de estrutura de 

Estado, a execução de políticas públicas, do que esse momento que a gente está vivendo 

agora, a gente estava debatendo isso. Aí Jade falou "Eu acho que dessa vez é mais 

destruição, é mais profunda". Não temos como saber, a gente vai saber daqui alguns anos. 

Mas a argumentação dela foi a seguinte: de que parece que nós - as forças democráticas, 

assim por dizer - avançamos mais nos anos de Lula e Dilma, portanto o tombo é maior. Esta 

foi a fala dela. Tomara que não seja isso, tomara que não seja verdade, eu tenho esperança 

de que a gente subiu bastante (brincando com essa coisa de subir e descer), a gente subiu 

bastante e aí caiu e nós não conseguimos nos organizar mais. Portanto, o tombo seria menor. 

Esse é meu palpite e o dela é o outro. Para você ver que é um debate importante esse e eu 

acho que tem a ver com a sua pesquisa. Por quê? Porque o FNHIS que eu vivi em Taboão 

da Serra, era 2008/2009, era exatamente esse arsenal de políticas públicas criadas. Tinha o 

CRAS, por exemplo. O CRAS funcionava muito bem, então a política pública de habitação, 

para saber quem ia morar nas casas, a gente acessava o CRAS, que tinha o levantamento 

de cada família, das necessidades sociais.  

Então era uma rede incrível em todas as áreas, de saúde, tudo mais ou menos conversando, 

articulado. Por ser uma cidade pequena, era fácil. "Ah, vamos ali na saúde, vamos no jurídico, 

vamos na regularização fundiária...”. Então as políticas caminhavam mais ou menos bem. 

Mas qual é o problema? Fazendo um paralelo meio doido dentro do parêntesis, a revolução 

cubana demorou quanto tempo para dar os resultados que está dando hoje? É um acúmulo, 

é um trabalho, é um trabalho diário das forças democráticas, de construção. Vai construindo, 

construindo, construindo, corrigindo e construindo, construindo, construindo. Então, hoje em 

Cuba a gente tem uma coisa importante, que é quase a universalização do ensino 

universitário. Onde o pedreiro pode virar arquiteto se ele quiser. Essa estrutura está criada 

dentro do Estado cubano. Ou seja, está muito legal. 

Então, a gente estava em um rumo interessante. O FNHIS, e o FNHIS ATHIS, era uma 

demonstração incrível, no meu ponto de vista como gestor naquela época, do grau civilizatório 

que a gente tinha chegado no campo da habitação de interesse social. A gente tinha o plano 

nacional, tinha o fundo nacional, tinha as conferências, tinham os delegados, tinha uma 

participação que vinha desde baixo. Eu participei como delegado aqui no centro de São Paulo 

em uma das conferências de habitação. 

Essas relações aconteciam e era tão estruturado que parecia que era algo imbatível e 

indestrutível. Era incrível que tinha esse olhar de que de fato as coisas estavam avançando. 

O FNHIS a cada ano tinha edital novo e a cada edital novo, corrigia-se erros administrativos, 

complicações burocráticas, equívocos de um edital que às vezes tem umas pequenas 

limitações de valor de atendimento por família, formato dos editais, que acho que tinha de 

participação popular (você vai saber melhor do que eu, lógico, agora que você está 

estudando). Tinha vários formatos para a gente acessar, tinha de formação, tinha habitação 

pulverizada, tinha de conjunto habitacional. Então, tinha um leque de possibilidades que 

permitia a gente, enquanto gestor, intervir e a cada ano tinha uma renovação desses 

métodos. Era uma correção disso. Eu sentia que no FNHIS tinha problemas, os programas 



de ATHIS tinham problemas. Eu estava agora olhando na minha caixa de documentos e 

diversos ofícios, posso até te mostrar daqui a pouco para você ver como era a burocracia da 

prefeitura. Cada coisinha precisa de um ofício, e dependendo do grau do ofício, precisa da 

assinatura do prefeito porque tinha a contrapartida dos municípios. Para a gente aprender 

isso tudo, a máquina estava aprendendo, a Caixa estava aprendendo. Os técnicos da Caixa, 

os engenheiros, estavam sendo azeitados pelos movimentos a ser "menos chatos" entre 

aspas, para dar como exemplo, às vezes uma burocracia chata que não faz sentido para 

quem está na área percebe que isso são coisas que não fazem sentido, medo deles, são 

super... De escritório... A gente ia na Avenida Paulista, no vigésimo andar, com um monte de 

ar condicionado, naquelas salas, parecia uma sala de médico, num hospital, uma coisa super 

limpa, insípida e sentava o técnico da Caixa, abria aquelas pastas com milhares de 

plastiquinhos com um monte de "tiques" que tinha... Tudo bem, é necessário ter esse lugar 

também. Mas esse diálogo entre a burocracia da Caixa e o povo estava se azeitando. O povo 

ia fazer reunião na Caixa também, a gente ia com os movimentos lá na Caixa, na GIDUR. E 

aí os técnicos da Caixa, a gente fazia isso de propósito, a gente levava eles com a gente para 

o técnico da Caixa ver que tinha materialidade, vida e necessidade de avançar nos 

programas. Era muito legal nesse sentido. 

A Ângela que fazia isso. A gente pegava um pequeno ônibus da secretaria e juntava todo 

mundo, e íamos com as pastas de baixo do braço, aquelas caixas com um monte de papel e 

lápis, subia lá na Caixa, sentava para esperar, tomava um cafezinho e água. E era um evento, 

as reuniões na Caixa. 

E aí tinha esse embate. Quem fazia o embate político não era a gente, era o povo, as 

associações. E era legal porque, quando a Caixa falava não, ela pensava duas vezes antes 

de falar não e aí os processos avançavam. Se não houvesse essa relação, acho que os 

processos ficavam mais demorados. Porque tudo bem, um engenheiro da Caixa tem muito 

trabalho também, então a gente também compreende esses lugares, é importante o diálogo 

desses lugares diferentes para avançar. 

Eu sinto que houve uma ruptura quando a gestão democrática popular perde o Ministério das 

Cidades por questões políticas, o capital começa a bater e inventa essa grande mentira que 

foi o Mensalão, que nunca existiu. E aí tem que se passar adiante o Ministério das Cidades 

para o PP, se eu não me engano. Tudo que estava construído começa a ruir. Ainda dentro 

do Ministério das Cidades, algumas secretarias, algumas diretorias (não sei qual o nome que 

se dava lá) ainda ficavam com a gestão democrática popular, mas isso foi devagarinho sendo 

desmontado. Foi um processo de perda de acesso do povo ao Estado nacional nesse campo, 

e isso vai até hoje. Foi destruindo, destruindo, e agora está sendo substituído pelo Casa 

Verde e Amarela, que tem já críticas.  

Deixa eu só mostrar para você alguns ofícios. O primeiro é de um conjunto habitacional que 

tinha de um dos movimentos e chamava-se "Família Feliz". Aqui é um ofício para o Graprohab 

falando da sondagem. Então tinha que encaminhar isso e era com o recurso do FNHIS. A 

gente pagou a sondagem e o levantamento planialtimétrico para este conjunto habitacional 

"Família Feliz" e que, se eu não me engano, já foi construído e está lá. 



Aqui, para a GIDUR da Caixa. São ofícios só da Caixa que eu separei nessa pasta. Aqui 

"Novos cronogramas de execução", atualizando as obras. Aqui "Família Feliz projeto 

aprovado e alvará de construção", aqui "Plano de trabalho de ATHIS". 

Eram vários contratos com números variados, cada um deles tinha um número. "Planos de 

Trabalho, Projetos de Atividades e Declaração de contrapartida devidamente assinadas." 

Então tinha duas pessoas da Caixa. "Venho por meio desta apresentar o documento impresso 

e assinado." Então tinha que imprimir tudo, montar tudo, assinar tudo pela prefeitura, pelo 

prefeito, pela secretária. E seguem 12 planos de trabalho de assistência técnica, 7 projetos 

de atividades de assistência técnica, 6 declarações de contrapartida. Tinha que ter isso, a 

prefeitura dizia que "Ah, eu vou fazer, pode deixar, vou colocar dinheiro". E aí nem sempre 

tinha dinheiro para contratar na hora que precisava, mas na maioria das vezes sim. Não foi 

um problema, não colocaria como um problema não.  

Então eram vários produtos, "Segunda parte do produto 1, Declaração Jurídica, Processo 

Licitatório" que eu fazia de assessoria técnica, de compra direta. Mais documentos, plano de 

trabalho que eu enviava, vistoria de obra do PAR (Programa de Arrendamento Residencial). 

Era muito bom, porque dependendo do estágio que estava o conjunto, o trabalho de 

habitação, o FNHIS encaixava.  

Era "Ah esse daqui precisa de um planialtimétrico! Legal, coloca esse daqui e o FNHIS faz! 

Ah, esse daqui precisa de um laudo de um engenheiro para fazer o habite-se'. Beleza, põe 

no FNHIS que ele paga." Então ele foi azeitando vários empreendimentos, 12 

empreendimentos diferentes. 

FS: E complementava algumas ações para viabilizar os empreendimentos? 

FB: Exato! E um grande leque de ações! E era flexível sim! O que ele demandava, de mim, 

diretor cuidando de 12 projetos, eu ficava louco, né? Então às vezes não andava por culpa 

minha, porque eu não conseguia dar conta. 

FS: Mas por que não dava conta? Qual era a dificuldade que você tinha no seu 

trabalho? 

FB: Era porque eram 12 contratos que eu tinha e cada contrato demanda uma resposta de 

ofício, demanda uma relação direta com a comunidade, demanda a compra do cimento, 

demanda verificar uma sondagem, fazer sempre os três preços para contratar cada servicinho 

(de sondagem, de engenharia, de tudo). A minha reclamação não é a minha pessoa aos 

companheiros lá da secretaria de habitação. A sensação que eu tinha às vezes era de que o 

Estado brasileiro, no caso a prefeitura, não existia. É meio doido essa sensação que eu tinha. 

Eu sentia que uma banca de jornal ou um posto de gasolina em Taboão da Serra tinha mais 

efetividade de mudança real e prática na vida das pessoas do que uma prefeitura. É meio 

doido isso! Por que eu sentia isso? Não é verdade, óbvio que não é, eu estou falando de um 

absurdo. É óbvio que a prefeitura é importante, o Estado é importante. Mas eu sentia que 

estava muito aquém do que deveria ser. Eu sinto que tem uma narrativa mentirosa de que no 

Brasil tem muito Estado, tem muito servidor público. Mentira, não tem! Se a gente for 

comparar os números com os outros países, a gente vai comprovar e ver que isso não é 

verdade. E que na verdade falta Estado, falta gente. Eu sentia que essa demanda habitacional 

que a cidade colocava, com o tamanho da equipe que trabalhava comigo no departamento e 



o tamanho da missão, da responsabilidade social, a gente não tinha como responder a altura. 

A gente precisava sim de 12 contratos para melhorar as questões de moradia lá, só que a 

gente não conseguia responder à demanda de acompanhamento dos ofícios todos. Mas aí o 

problema não é o FNHIS, entendeu? Não queria entrar nisso, parecer que o problema é o 

FNHIS, o departamento e a ATHIS. O problema é estrutural. O programa é bom, é necessário, 

funciona, o Estado brasileiro que não tem funcionários e dinheiro suficiente para fazer rodar 

essa responsabilidade que o FNHIS disponibilizava. Acho que a leitura é essa. O problema 

não está no FNHIS, o problema está no Estado brasileiro como um todo. Ele estava se 

estruturando e sofreu uma puxada de tapete e essa derrocada. 

FS: Algumas pessoas veem como também uma puxada de tapete o início do Programa 

Minha Casa Minha Vida.  

FB: Também! Também! 

FS: E aí eu te questiono sobre isso, porque você falou que o problema não era o FNHIS, 

mas que faltava verba e mais pessoal. Mas quando foi lançado o PMCMV foi uma 

quantidade de dinheiro imensa que foi injetada nesse programa.  

FB: É! Mas a minha leitura é de que tudo bem, tem um monte de críticas ao PMCMV e eu 

não estou discordando deles, de modo algum! Mas eu discordo da gente, das forças da 

autogestão. Tem o Entidades. Me parece que, quando existia dinheiro para o PMCMV 

Mercado, também tinha dinheiro para o PMCMV Entidades. Eu acho que esse grande volume 

nunca drenou dinheiro do Entidades. O problema, agora vou fazer uma crítica, é da classe 

dos arquitetos, arquitetas e engenheiros que não trabalham tanto com habitação de interesse 

social. Se tivesse uma galera para transformar em projeto, em trabalho mesmo, de 

organização de obra, de casa, de tijolo, o volume de dinheiro disponível teria construído, teria 

feito um milhão de autogestão. 

FS: Mas você não acha que o PMCMV Entidades tirando o protagonismo do FNHIS na 

política habitacional? 

FB: É uma pergunta que eu queria fazer também. Eu queria saber de quem estava na gestão 

do FNHIS, quem estava na gestão da assessoria técnica, por que que rompeu? E não 

precisava ter rompido. Mas a minha dúvida é política. Essa destruição que vem desde o 

Mensalão, que é essa porrada. Eu tenho muito claro para mim, e eu sei que as pessoas não 

concordam, que o Lula, a Dilma, o PT, nós estávamos, por exemplo, fazendo essas coisas 

todas dando o máximo de si, com a maior força e a capacidade possível. E a gente estava 

lutando contra o "Golias", que é o capital brasileiro e o capital internacional. São as coisas 

mais organizadas e fortes que existem no planeta, entende? É uma luta hercúlea. E eles 

dando porrada todo dia, na Folha, na Veja, no Estadão, no Uol... Todo dia porrada, porrada, 

porrada! E o que acontece depois de 13 anos? Acontece isso! As pessoas que percebem o 

mundo através da mídia vão começar a acreditar na mídia e não na realidade da luta da 

classe trabalhadora. Eu acho que o FNHIS deixa de existir por conta dessa briga política 

maior, entende? Acho que não foi uma decisão "ah, não vamos mais operar pelo FNHIS". Eu 

queria saber, acho que o pessoal da Caixa deve saber responder melhor, quem estava lá em 

cima mesmo, na decisão. 



FS: Taboão da Serra está entre os municípios brasileiros com maior número de 

contratos com o FNHIS. A informação que eu tenho é de que haviam 12 contratos, 

sendo que só 4 foram concluídos e o restante foi cancelado. 

FB: Acho que eles foram, talvez, trabalhados parcialmente, não foram até o fim, então. 

FS: Dos contratos concluídos, o que foi executado? E qual o motivo dos outros terem 

sido cancelados? 

FB: Eu não vou lembrar tudo agora, posso ir atrás de informações, de quais foram concluídos 

e quais… Você chama 'cancelados', mas eu não utilizaria esse nome não, não conseguiram 

ser concluídos na sua totalidade.  

Mas eu que estava pilotando, vamos assim dizer, esses 12 trabalhos, falar 'cancelado' me dói 

no coração. Não foram cancelados, eles não foram realizados na sua totalidade. Porque, 

imagina assim, eu estava "girando" o prato de 12 pratinhos lá em cima, eu ia girando cada 

um deles um pouco. Quatro foram concluídos até o fim, legal, vitória! 

Mas respondendo, os que não foram concluídos até o final foi por uma questão de gestão. A 

gestão do Evilásio não foi reeleita, é isso que consegui lembrar agora direito. E então a outra 

gestão simplesmente não concluiu, é por isso. Eles iam ser terminados, iam ser completados. 

Porque eu lembro que tinham várias etapas, e quem criava as etapas, quem criava o desenho 

disso tudo, era eu mesmo com a participação dos movimentos. Então eu falava "Beleza, tenho 

60 mil, vou gastar 10 aqui, depois 2 aqui, depois 7 ali e 10 vai pagar levantamento, 

planialtimétrico, entre outros. Aí manda essas coisas para a Caixa e eles liberam o próximo". 

Então isso estava acontecendo. E aí a gestão rompe e não dá continuidade, essa é a 

justificativa.  

Eu tenho ótimas memórias desses trabalhos, é realmente incrível! Tinha um deles que a gente 

conseguiu fazer quase que uma pequena revolução em um bairro chamado Sítio das Madres, 

que a gente contratou a assessoria técnica junto com a gente e a comunidade, eu participava 

das reuniões. Isso durou, mais ou menos, um ano. Então a prefeitura entrava com o dinheiro 

do PSH, entrava com dinheiro de cimento, material de obra, o FNHIS remunerava a 

assessoria técnica e a gente foi entrando dentro de cada casa, reformando as casas, trazendo 

iluminação, ventilação... 

FS: O material de construção era viabilizado por um programa da prefeitura? 

FB: Com os recursos do PSH e recursos próprios da prefeitura. A gente tinha na prefeitura 

vários barracões com cimento, com tijolo, com laje, pedra, areia. É assim que era a cidade 

pequena, era uma maravilha! Eu ia no barracão: "Casa da Maria, favor entregar 5 sacos de 

cimento, 3 m³ de areia e 2 m³ de brita para ela bater laje dela" e isso dentro de um projeto 

elaborado, esqueci o nome do arquiteto agora, da assessoria técnica. Eu acho que era da 

Teto, se eu não me engano. É, Ramon! E ele ia com o estagiário dele, o estagiário me 

montava essas planilhas, me passava a planilha e pro barracão da prefeitura e o caminhão 

ia lá entregar o material. 

 



FS: Foi esse arquiteto que acompanhou os projetos de assistência técnica? 

FB: Um deles, um dos contratos. E tem um que ficou muito famoso, que é esse que o Boulos 

fala muito na campanha dele, na vida dele, do MTST, que é o João Cândido. O João Cândido 

é fruto do FNHIS. Uma contratação que a gente fez aquela carta-convite de assessorias 

técnicas, ganhou a USINA. E a USINA, com o MTST, fez um estudo de viabilidade para este 

terreno, um terreno que era da CDHU. E esse estudo de viabilidade da USINA, eu fui em 

reuniões da presidência da CDHU com o MTST por causa do FNHIS. E se apresentou um 

projeto maravilhoso, feito com a comunidade, de colocar prédios diferentes, com praça, com 

escola, com tudo. E isso bateu de frente com o pior projeto de arquitetura que eu já vi da 

CDHU, era horrível! Pegava um morro e destruía, carimbava um monte de prédios horríveis. 

E a gente usava, o MTST mais a prefeitura, com recurso do FNHIS, esse estudo para 

contrapor e falar "Isso daqui não dá!", para o presidente da CDHU. Todo mundo em cima da 

mesa e então ele teve que recuar e falar "Não, tudo bem, o problema é técnico, é de desenho, 

é muito ruim mesmo". E aí, o João Cândido que está lá hoje, é resultado do desenho da 

USINA, do FNHIS. Pode colocar de epígrafe isso! 

FS: E como foram selecionados os profissionais que trabalhavam prestando 

assessoria técnica?  

FB: Existia uma coisa que se chama Fórum de Assessorias Técnicas, que não tem nada a 

ver com cartel, com essas coisas que as empreiteiras fazem. Era um espaço democrático, 

porque os governos entravam e saíam... A gente trabalhava com carta-convite, até 15 mil 

reais. E a carta-convite a gente apresenta para três assessorias. Então a gente mandava 

carta convite para a Ambiente, para a Peabiru e para a Teto, por exemplo, e eles mandavam 

o envelope fechadinho, a gente fazia a licitação. Tem o departamento de licitações da 

prefeitura, então nem era eu quem fazia isso, na verdade. A gente fazia o edital, que ia para 

o departamento de licitações. Quem notificava as assessorias nem era eu, era a oficialidade. 

Eles apresentavam os documentos e chegava para a gente "Ganhou a USINA aqui", a gente 

entrava em contato com a USINA e fazia todo o trabalho com aquele movimento. 

Tinha também um trabalho que a gente fez com a Pastoral de Moradia, estou me lembrando 

aqui também. Fez a carta-convite de três assessorias, aí veio "tal" assessoria, e a gente 

encaminhava. Isso foi para todos os contratos, eram dessa forma que a gente fazia. 

FS: Nesse desenvolvimento das atividades vocês enfrentaram alguma dificuldade? O 

que você tiraria de negativo de positivo? 

FB: O que eu tiro de negativo é a ruptura desse processo virtuoso. Primeiro porque a 

prefeitura não foi reeleita, então os contratos não conseguiram ser terminados. E eu acho que 

é isso mesmo, é uma questão política. Estava em um caminho, mais ou menos, de construção 

como o SUS. E o SUS é hoje o que ele é porque foi construído pelas gestões e não foi 

destruído. E por que eu acho que não foi destruído? Porque quando você fala de saúde, é 

diferente. Hoje o Brasil está conseguindo resolver o problema de saúde de uma forma 

revolucionária! Imagine só Bolsonaro defendendo que tem que vacinar indígena, quilombola, 

que não vai ter vacina para o playboy que mora em uma "puta" de uma mansão. Esse "cara" 

não vai conseguir comprar a vacina dele e isso é uma revolução porque você criou uma 

cultura de que o SUS é um direito universal e toda uma estrutura que é incrível. Eu sinto que 



a gente estava rumando para construir essa estrutura, e aí o capital destruiu o FNHIS, o 

capital destruiu essa forma democrática de gestão da moradia que se tivesse continuado, a 

gente não estaria do jeito que está hoje. E o capital destrói porque ele também vai criar o 

PMCMV, que é resultado do capital. 

Eu acho que não é culpa nossa, a gente fez tudo que podia, utilizando uma fala até meio 

cristã de culpa. Acho que nós, classe trabalhadora, fizemos tudo que podia e quem destruiu 

foi capital. 

FS: E quanto aos valores dos contratos, você considera que são suficientes? 

FB: Eu lembro que eles eram a cada ano aumentados. Esse debate era presente, era 

constante, de sempre poder aumentar os valores. Inicialmente eles eram menores e foram 

devagarinho crescendo. Se tivesse um valor maior, seria melhor. Mas acho que isso não é o 

problema, entendeu? Acho que começava com um pequeno valor e isso permitia o Estado 

aprender a lidar com esse sistema e aí tinha a possibilidade de ir aumentando. É igual o 

salário mínimo, é importante você ter um valor mínimo e aí você vai ampliando ele com o 

tempo. 

FS: Taboão da Serra é um município que teve vários contratos e talvez podemos dizer 

que teve um bom desempenho, pois é o município com mais contratos concluídos. 

Você acha que isso se deu a quais razões? 

FB: A razão é, assim, vou falar bem da gente mesmo. Existe um núcleo difuso também, mas 

essas gestões democrático-populares que lutavam que estavam no governo federal tinham 

lugares do saber fazer, de entender. Aquela burocracia criada tinha uma lógica de existência. 

Eu lia o edital do FNHIS e parecia que era eu que tinha escrito. A gente estava no mesmo 

saber fazer cultural. Então para mim fazia sentido aquilo tudo, para a Ângela fazia sentido 

aquilo tudo. A pessoa que estava lá no Ministério, não sei quem escreveu esses editais, 

estava nessa cultura democrática de autogestão. Então eu acho que não era uma dificuldade 

pra gente entender os princípios do FNHIS e colocar ele em prática. Eu fazia parte da FAU 

USP, eu fui criado nesse saber fazer, com a Ermínia, com o Nabil, a Ângela, a Raquel. Então 

eu estava próximo desse lugar. Eu não colocaria de forma pejorativa de elite, de cristal, de 

apartado, de seita, de poder, eu não colocaria esse olhar. Eu colocaria desse saber fazer, 

desse saber fazer que experimentava e inovava com as gestões e com a política pública. 

Então eu acho que Taboão, em todas as secretarias, conseguiu. Acho que se a gente for 

analisar as outras secretarias, também vai ter esse bom resultado. O PAC, por exemplo, 

avançou muito lá. Nas favelas os resultados eram incríveis. Eu acho que tem essa questão 

da proximidade do saber fazer, tem a escala da cidade. É legal de ver no mapa de São Paulo, 

ela é incrustada assim na cidade, é do tamanho de uma subprefeitura, mais ou menos, 300 

mil, 250 mil, não tenho certo agora. Mas acho que o tamanho administrativo é muito mais 

poder popular, sabe? De perto do povo. Talvez outras cidades não tenham essa coisa que 

Taboão tinha, desse saber fazer, que não era nada estranho. O FNHIS era legal, era bom. A 

gente compreendia ele e o tamanho, a escala, da prefeitura e o interesse do prefeito Evilásio 

junto com a Ângela de soltar a verba para fazer. Ele soltava assim, alguns momentos não 

tinha, também não pagava. Mas quando tinha recurso da prefeitura, me lembro bem do 

MTST, que chegou a ocupar a prefeitura, foi um embate político, óbvio, com a gestão, eles 

ocupam a prefeitura lá embaixo, a gente ficava no terceiro/quarto andar do prédio, 



exatamente para liberar a verba de contratação e de pagamento de uma das parcelas de 

remuneração da USINA. E então eles vão lá, param a prefeitura, param o centro da cidade, 

e aí o MTST sobe as escadas para falar comigo. E a gente faz uma reunião, e na reunião a 

gente consegue, o limite não era a gente, o secretário, o limite era o fundo do município que 

não tinha dinheiro para liberar. Ou você pagava remédio, ou você pagava a USINA, se pagava 

o ATHIS. Então isso entrou em um jogo desse grau, do fundo público. Mas então eles foram 

vitoriosos, porque colocaram a pauta e a gente, junto com o Guilherme, vai até o prefeito e o 

prefeito assina e libera o dinheiro. Isso demorou dois ou três dias, lógico, o prefeito tem que 

olhar os fundos e tudo mais. É legal isso, mas assim, essa falta de dinheiro foi pontual, viu? 

Por parte da prefeitura tinha o apoio do prefeito. Era um momento, porque durante o mês, o 

dinheiro, a cada semana o dinheiro entra, os impostos, você paga as coisas. Era um momento 

que o caixa da prefeitura estava em baixa, se tivesse sido uma semana depois teria pago no 

dia, entendeu? Óbvio que o MTST não tem que ter esse entendimento do que é um caixa da 

prefeitura, que tem dia que tem e tem dia que não tem. Mas é importante explicar isso, foi um 

momento de caixa baixo, mas que depois pagou e o FNHIS não teve problema de falta de 

dinheiro por parte de contrapartida da prefeitura. 

FS: Você tem mais alguma lembrança dos contratos de assistência técnica, como se 

desenvolveu esse trabalho? 

FB: O Parque Laguna foi o do Família Feliz, um conjunto habitacional. Eu lembro que tinha o 

do Osvaldinho, o nome de fantasia do movimento mesmo. O Parque Laguna é o bairro. 

Tinha um que foi muito importante, financiado pelo FNHIS, que eu acho que é histórico e 

chama Osvaldinho. Osvaldinho era uma ocupação de 1500 famílias, muito parecido com 

aquele despejo que teve lá em São José dos Campos, que é o Pinheirinho, ele era similar ao 

Pinheirinho. Se não fosse a Ângela Amaral e se não fosse o FNHIS, teria virado Pinheirinho. 

Eram 1500 famílias, mais ou menos, 1700, e aí precisava do trabalho de assessoria técnica 

para fazer a regularização fundiária, para fazer levantamento da qualidade das casas para 

entrar em um processo de fazer ruas, de fazer infraestrutura, e o FNHIS acabou colocando 

dinheiro nesse projeto. Esses 1500 moradores estão lá até hoje, e foi uma vitória da Ângela, 

ela peitou diretamente, junto com o ministério público, assinou PAC. Não vou lembrar o nome 

também, mas a juíza a gente conhecia, ia muito lá no fórum falar com ela. A gente justificava 

para que o poder público, o ministério público, não colocasse a prefeitura "no pau", vamos 

dizer assim, prendesse o prefeito, porque tinha ações do FNHIS. A gente levava lá, mostrava 

para essa juíza "Olha, o prefeito está fazendo, tem o ‘fisco’, o recurso do governo federal, 

estamos fazendo o levantamento no terreno". E aí ela colocou na justiça a pessoa, o 

empreiteiro que cometeu o crime urbanístico de fazer um loteamento e vender os lotes de 

forma irregular, fora da legislação de parcelamento do solo. Foi incrível isso! Foi uma vitória 

de colocar na cadeia, quase foram presos, agora não me lembro, os loteadores. 

O Osvaldinho foi muito marcante na gestão, eu lembro da gente, mobilizava um monte gente 

da prefeitura para fazer cadastro e o FNHIS foi importante. Tem o Parque Portugal, que 

também foi importante. Tem um que eu não me lembro o nome, que foi também um conjunto 

habitacional em cima do morro, esse não foi para frente porque a sondagem viu que o terreno 

não era bom e aí não foi para frente o projeto, por exemplo. A gente teve que redirecionar 

para outro terreno. O FNHIS permitia isso, a gente ia por um caminho, aí vamos mudar para 



outro lugar, fazia um ofício, justificava, e os recursos iam para outro lugar. É muito bom falar 

sobre o FNHIS, lembrar desse tempo, que era incrível o que a gente fazia de coisa!  

FS: O que eu vejo pela sua fala é que foi algo que funcionou por causa da gestão da 

prefeitura, dessa combinação de pessoas que estavam ali naquele momento, a Ângela, 

você e vários outros que estavam entendendo como aquilo funcionava e que tinham 

vontade de trabalhar. Talvez se fosse uma outra gestão, isso tudo não tinha se 

concretizado. 

FB: Exato! É vontade política mesmo, como se diz assim. Se você for citar alguma coisa, 

colocar nomes, é muito importante colocar o nome do Rodrigo Vicino, ele foi o diretor antes 

de mim. Se for, em algum momento, citar isso que você falou "Ângela, você, e tudo mais", 

porque o Rodrigo tem que constar. 

Tudo que eu fiz eu aprendi com ele. Rodrigo Toledo Vicino, se eu não me engano. Devo a 

ele, ele é o cara que armou toda essa história, teve que sair e me entregou, falou "Olha, é 

aqui e aqui, vai!". Então seria injusto se apenas constasse a minha pessoa e não ele.  

FS: Dos dados que levantei pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, tem mais 

alguns contratos que não citamos, como os do Parque Pirajussara e Jardim Salete. 

FB: Ah, o Salete é esse que eu falei que era no topo do morro, a gente fez sondagem e aí a 

gente teve que ir para outro lugar. Tem um, olha só, que aí é muito ruim, me lembrei, que era 

de provisão, que acho que são os com maior valor. De provisão habitacional, que era em dois 

terrenos. Um terreno era no meio de uma comunidade, um terreno da prefeitura. E tem a lei 

que diz que você não pode construir a menos de 20 metros da margem de um córrego, esse 

terreno da prefeitura estava a 18, o bico do terreno, nem era o terreno como um todo, o bico 

do terreno estava a 18 metros do rio e um rio canalizado dentro de uma comunidade, uma 

favela que que estava um monte de gente, as famílias lá. Já foi consolidada pela prefeitura e 

no canto tinha um terreno da prefeitura, a gente contratou um projeto de arquitetura, contratou 

um projeto de engenharia, com o dinheiro do FNHIS, pagou os arquitetos, engenheiros, fez 

maquete, foi super bonito o projeto. E aí, em uma das fases já de contratação, de licitação, a 

Caixa encrespou por causa desses 2 metros que estavam dentro da área de preservação 

permanente de um córrego canalizado, no meio de uma comunidade que ninguém sabe que 

existe. Então eles pegaram um mapa "Ah, tem esse córrego aqui" bateram no mapa "Ah, não, 

tá dentro dos 20 metros" e aí vieram travar o processo. Se a gente tivesse tempo, a gestão 

tivesse continuado, a gente argumentaria. A estratégia de argumentação era a seguinte: junto 

com o Nilson, junto com o conselho municipal de meio ambiente, a gente poderia emitir um 

parecer - isso que a gente estava encaminhando - dizendo que era uma área urbanizada, que 

ela fazia parte de um plano de urbanização e que tinha participação popular, que tinha 

conselho. Se tivesse toda essa inserção social e justificativa ambiental e urbana, a gente 

conseguiria. E aí não deu tempo de fazer essa resposta a esse ofício da Caixa. Eles 

questionaram "Olha, espera aí! Está dentro da APP". A gente estava se articulando, fazendo 

reuniões para devolver com esse ofício pedindo a anuência da Caixa para abrir uma brecha, 

dentro dessa lei, para a gente conseguir construir o predinho. E aí parou nesse momento. 

O projeto não foi concluído. Por quê?  Porque mudou a gestão e aí esse procedimento que a 

gente tinha criado não foi executado. A outra gestão que entrou nem sabe o que é conselho 

municipal, completamente oposta. O outro também que tinha de projeto do FNHIS de 



provisão, que era o dinheiro para construir, era um terreno da prefeitura, triangular, 

contratamos também arquitetos, fizeram o projeto, maquete, engenheiro, no mesmo estágio 

desse outro que eu contei agora pouco. E aí, na hora de bater no jurídico da prefeitura e 

conseguir comprovar que aquele terreno de fato era dela, encontrou alguma questão de 

regularização fundiária, que não estava no limite da matrícula. Tinha ainda uma questão a 

resolver com o antigo proprietário, que tinha dívida e por isso passou para a prefeitura. Esse 

foi a mesma coisa, a gente estava encaminhando junto com o departamento de regularização, 

papéis e justificativas de provar que a prefeitura tinha a posse do terreno, provar de que 

estava em um processo de regularização e que a matrícula estava sendo encaminhada para 

o cartório, com a assinatura do prefeito para construir. Mas não tivemos tempo de responder 

essa demanda da Caixa. Então os dois, se estiver aí para você constando que é de provisão, 

que é de maior volume de recurso, porque é a obra, sei lá, 700 mil ou coisa assim, não foram 

executados porque foram interrompidos no meio dos procedimentos de justificativa, do que 

são as burocracias corretas. É correto a Caixa falar "Espera aí! Está perto do rio! Por que 

vocês estão fazendo lá?". A gente entende, é correto a Caixa falar "Mas você não tem a 

matrícula, como é que você diz que é da prefeitura?". A gente ia responder. 

FS: E os arquitetos foram contratados nesse sistema de carta-convite também? 

FB: Sim. É até 15 mil, então eram os escritórios de arquitetura. Esse no caso não era 

assessoria técnica. Havia um grupo, também não era no mau sentido, porque às vezes a 

mídia vai olhar "É um cartel!", a gente tinha um grupo de uns 15 profissionais que faziam 

projetos para a prefeitura. E todos com justificativa, com CAT, acervo técnico. Quando a gente 

faz uma licitação e te dá uma carta-convite para três profissionais, porque o valor é 15 mil, é 

baixíssimo, a gente tem que justificar. "Por que, no caso, foi o arquiteto Iglesias que fez o 

projeto? Por que está convidando Iglesias, José e Paulo?". Você tem que justificar "Porque 

eles têm histórico de projeto de habitação de interesse social...", então a burocracia da 

prefeitura vai lá e licita. A maioria das vezes era, acho que o valor hoje é 30 mil, se eu não 

me engano, a carta-convite.  

E só mais uma resposta também. A parte da engenharia, quem fez o cálculo estrutural foram 

os engenheiros da prefeitura, o Cido, que era engenheiro nosso, do departamento.



Entrevista Mariana Estevão 
São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2021 

 

Fernanda Simon [FS]: Você é uma das arquitetas que participou de projetos 

financiados pelo FNHIS através da prestação de serviços de assistência técnica (ação 

do FNHIS), na cidade de Niterói/RJ. Como se deu esse processo?  

Mariana Estevão [ME]: Eu tinha acabado de ser chamada pelo então presidente do Instituto 

Vital Brasil para levar o projeto Arquiteto de Família, que ele tinha tomado conhecimento anos 

antes, quando se reuniu um grupo de pessoas para debater a criação da ONG Soluções 

Urbanas. O projeto Arquiteto de Família é anterior à ONG, ele foi criado com o convite para 

uma proposta de política pública para Secretaria de Urbanismo do município do Rio de 

Janeiro, não foi implementado e o projeto ficou comigo porque fui eu que escrevi. 

Na criação da ONG foi formado um grupo de pessoas para debater a criação dessa 

organização com a intenção de colocar em prática o projeto. Uma dessas pessoas era o 

Antônio Joaquim Werneck, que é médico da área de saúde pública, foi médico de família, é 

um gestor da área de saúde pública e ele foi convidado a fazer parte desse grupo, e conheceu 

o projeto naquela ocasião. Por coincidência, depois desse momento, eu precisei dar uma 

parada porque a gente não conseguiu os recursos para colocar o projeto em prática. A ONG 

foi criada para experimentar a metodologia, as ferramentas de forma voluntária e sem 

recursos, mas eu precisei interromper porque precisava de um trabalho rentável. E aí por 

coincidência fui trabalhar na Fiocruz. 

Eu já tinha tido uma formação na Fiocruz, e a criação do projeto já tinha sido pensada na 

proposta de promoção da saúde, com essa relação saúde/ambiente, o nome inclusive já faz 

uma referência a isso, só que depois eu fui trabalhar na Fiocruz mesmo, como arquiteta. 

Então fiquei 3 anos lá, depois saí de lá, fui trabalhar na Prefeitura de Duque de Caxias, que 

é um município da Baixada Fluminense na região metropolitana do Rio, na área de 

planejamento Urbano. E quando o Werneck se tornou Presidente do Instituto Vital Brasil ele 

me convidou para levar o projeto para lá para aplicar como uma proposta de responsabilidade 

social do Instituto junto às famílias que moravam atrás da sede do Instituto, entendendo essa 

relação de qualificação do espaço da moradia como forma de promover a saúde. A proposta 

que ele fez foi de financiar o trabalho, mas eu deveria captar recursos de outras fontes para 

não ficar uma coisa só presa ao Instituto. Mas isso me ajudou a ter uma forma de garantir o 

meu trabalho na ONG. 

Quando eu soube do edital de ATHIS, lançado com recursos do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social, o FNHIS, eu já estava em contato também com outras organizações do 

Rio de Janeiro que atuam com assistência técnica: a Fundação Bento Rubião, o próprio 

Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro também já vinha discutindo muito essa questão 

com o Jeferson Salazar à frente, que foi o último presidente do CAU/RJ, já foi presidente do 

sindicato, já foi presidente da FNA. Então essas organizações, com interesse de atuar com 

recursos do FNHIS, se reuniram para pressionar o ITERJ, Instituto de Terras e Cartografia do 

Estado do Rio, pois o recurso tinha que vir pelo estado ou pelos municípios. Na verdade, 

partiu de nós o incentivo para que o ITERJ concorresse aos recursos para que a gente 

pudesse trabalhar. Porque ninguém ia concorrer, uma porque os valores eram muito baixos, 

então dificilmente um município ou Estado se mobilizaria para buscar esses recursos, e não 



tinha uma estrutura do poder público para colocar isso em prática, então na verdade partiu 

de nós. Mas o processo foi todo legítimo, com abertura de edital. Concorremos, apresentando 

projeto, então foi dessa forma que a coisa que foi conduzida, foi uma relação entre as 

organizações sociais com o poder público, uma construção coletiva.  

O edital permitia a elaboração de projetos ou construção. Quem já tinha projeto encaminhado 

concorreu aos recursos para construção (no meu caso foi para elaboração de projeto). O 

edital exigia que fossem atendidas entre 100 e 200 famílias. No Vital Brazil foi a única 

experiência de melhoria habitacional, todas as outras foram de construção. Ou projeto para 

novas construções, ou de construções.  

Como era uma experiência nova para mim trabalhar com recurso público, trabalhar com esse 

nível de exigência, o programa era regido pela Caixa Econômica, e a gente tinha que 

apresentar projeto completo: no meu caso de reforma da casa inteira, com todos os projetos 

complementares, com orçamento no modelo da Empresa de Obras Públicas do Rio de 

Janeiro (EMOP). Tinha um rigor muito, muito grande. Para melhoria habitacional tinha um 

projeto diferente do outro, no caso foram 100 projetos diferentes, de cada casa. Então nós 

primeiro concorremos, ganhamos, e o nosso primeiro trabalho era selecionar essas famílias. 

Teve todo um trabalho de definição de critérios junto com as famílias para definir quais as 

100 famílias que tinham maior prioridade. 

Essa experiência foi muito enriquecedora para gente avaliar aquilo que funciona e o que não 

funciona para melhoria habitacional. 

Com relação ao recurso em si: era um valor baixo para essa quantidade de trabalho, a 

elaboração de 100 projetos. Nós ganhamos, para assistência técnica para mobilização e 

organização comunitária em torno de 30 mil reais e assistência técnica para elaboração de 

projeto que foi em torno de 40 mil. Mas para fazer isso com equipe multidisciplinar, sem 

projeto, identificar as famílias, para todo esse trabalho, acaba sendo um valor pequeno. E a 

ideia era convencer as famílias que depois do projeto executado, dos projetos prontos e com 

orçamento pronto, nós concorreríamos aos recursos para execução das obras. O que 

aconteceu foi que, quando nós estávamos finalmente com tudo pronto, os recursos do FNHIS 

já estavam sendo direcionados ao Minha Casa Minha Vida, então não houve mais abertura 

de novos editais. Nós não tivemos a chance de concorrer aos recursos para obras, nós 

tivemos que criar outras estratégias para executar as obras. 

Mas com relação a essa experiência, serviu para a gente perceber que o nível de exigência 

da Caixa Econômica, para esse trabalho, inviabilizava por um lado, porque tornava a 

assistência técnica muito demorada e muito cara e também não atendia as necessidades das 

famílias. Porque a gente percebeu que fazer o projeto completo fugia da lógica de reforma 

das próprias famílias. Essa ideia de fazer o projeto completo e ter o orçamento com o modelo 

do poder público faz sentido se você vai fazer uma licitação para que uma construtora execute 

essas obras. Se essa obra é feita pela própria família ou pela organização que está prestando 

a assistência técnica, não faz sentido que seja assim, a reforma é gradual, ela é evolutiva. 

Foi daí que a gente, a partir dessa experiência, e depois quando nós retornamos com os 

projetos para as famílias e percebemos que as necessidades das famílias já eram outras 

depois desse tempo todo, mesmo adaptando, a gente teve todo trabalho de adaptar a 

representação gráfica e os orçamentos. Quando nós retornarmos, algumas famílias já tinham 

se mudado, alguém já tinha falecido ou tinha casado, outros filhos surgiram e pessoas que 



não viviam na casa antes passaram a viver, então muda o perfil familiar, muda tudo muito 

rapidamente, com 6 meses de distância isso muda muito rapidamente. Recentemente eu tive 

a comprovação disso quando eu fui fazer uma oficina em Maceió e tinham muitos 

profissionais arquitetos do poder público que atuam hoje com o programa de melhorias 

habitacionais lá, e eles falaram a mesma coisa: quando eles foram um ano antes fazer o 

levantamento de necessidades e levou um tempo de um ano para a elaboração de projetos, 

orçamentos, especificação... Quando os arquitetos que foram efetivar as obras retornaram, 

todo aquele estudo, todo aquele trabalho tinha sido perdido. Não dá para a gente trabalhar 

com esse tempo. Nem o tempo do poder público e nem o tempo que nós arquitetos estamos 

acostumados a usar para elaboração de um projeto. A dinâmica é outra. Então a gente mudou 

a nossa metodologia de atuação pensando no diagnóstico completo da casa, mas priorizando 

intervenções a partir da definição de critérios de prioridade de obra. Que no nosso caso nós 

priorizamos aquela obra que vai reduzir, vai ter um impacto maior na saúde física e emocional. 

Então criamos critérios para definição dessas prioridades de intervenção junto com as 

famílias também, mas esses critérios podem também variar de acordo com o território, de 

acordo com as pessoas, de acordo com os interesses de cada projeto. A gente passou a 

trabalhar o diagnóstico completo, a identificação das prioridades de intervenção e o projeto 

executivo apenas daquela obra que vai ser feita imediatamente com um plano de ação claro 

das obras seguintes, e isso faz com que a gente consiga reduzir drasticamente o tempo de 

resposta à família, e com isso também reduzir o custo da assistência técnica, apesar de 

trabalhar uma experiência local territorial, a gente sempre pensava em como transformar essa 

experiência em algo que pudesse contribuir com políticas públicas na atuação numa escala 

maior. 

FS: Como se deu o processo em que o ITERJ selecionou vocês e as demais ONGS e 

entidades que fizeram os projetos? 

ME: Alguns desses grupos tiveram muitas dificuldades para cumprir as exigências porque a 

Caixa Econômica exige respostas como se fossem empresas privadas. E aí o tempo de 

repasse do recurso é muito demorado. Eu tinha fôlego porque eu tinha o Instituto Vital Brazil 

comigo. Eu conseguia manter a equipe porque o Instituto Vital Brazil pagava as bolsas de 

pesquisa de trabalho, porque como é um instituto de pesquisa, a gente trabalha como um 

braço de pesquisa-ação do Instituto. Com o apoio financeiro do Instituto a gente conseguiu 

dar as respostas e conseguiu cumprir o contrato, mas a maioria dos grupos teve muita 

dificuldade em cumprir todas essas exigências e o que constava para o Ministério das 

Cidades e o que consta para o Ministério do Desenvolvimento Regional é que muitos 

contratos de assistência técnica não foram concluídos, como se fosse uma um problema de 

falta de estrutura das organizações que estavam à frente, que estavam atuando. Mas como 

se as organizações não tivessem dado conta de atender.  

Eu lembro assim, é muito recentemente, comentários a respeito dessa fase como se não 

tivesse funcionado por culpa das prestadoras de assistência técnica, quando na verdade o 

nosso lado aqui é de enxergar um nível de exigência que não é condizente com organizações 

sociais, com a estrutura das organizações sociais, com o número de profissionais e também 

com os recursos oferecidos. Quando a gente fala de investimento em obras públicas em 

outros níveis, a gente tem sempre volumes de recursos muito superiores. E aí como eu te 

falei: eu trabalhei com menos de R$80.000,00 para fazer um projeto de 100 casas dentro de 

um território de 1500 famílias. E projeto completo, enfim... Tem todos os custos 

administrativos, custos de contabilidade. Eu só consegui fazer isso mesmo porque eu tinha o 



instituto Vital Brazil apoiando, porque são valores muito baixos. E no final das contas tem o 

histórico do ministério (dizendo) como se as organizações não tivessem sabido operar esses 

recursos. 

Mas no meu caso, por ter esse apoio, a gente conseguiu manter. Também por sorte a equipe 

do Instituto, do ITERJ, foi muito solidária, foi muito parceira. Eles realmente tinham um 

empenho muito grande em fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, mas o nosso 

principal problema era realmente lidar com a Caixa Econômica. Mas a minha experiência com 

a equipe do ITERJ foi fabulosa, eles inclusive indicaram o nosso trabalho para melhores 

práticas da Caixa Econômica, mas aí a gente estava competindo com programas do PAC já 

né, com outra estrutura, outro porte, então não ganhamos. Não tem como comparar. Mas 

enfim, a assistência técnica sempre foi o primo pobre dos investimentos. 

FS: Eu ouvi essa mesma expressão numa outra entrevista, que dizia que "o FNHIS é o 

primo pobre" quando comparado ao Minha Casa Minha Vida e ao PAC. 

ME: Não, o que fica na história é que as organizações é que não deram conta. Ninguém faz 

ideia do nível de trabalho e exigência que a gente tinha que cumprir, era insano! 

FS: Imagino que essa seja uma das maiores dificuldades para concretizar esse 

trabalho. 

ME: É, mas assim, sim a maior dificuldade. No meu caso, como eu tinha o instituto Vital Brazil 

por trás, isso me serviu como um aprendizado enorme pra eu hoje poder dizer quando me 

perguntam, até quando gestores públicos me perguntam o que é possível, porque agora por 

exemplo o novo secretário de planejamento urbano do Rio de Janeiro é uma pessoa próxima 

e a gente vem conversando sobre como colocar em prática ATHIS e a primeira coisa que falei 

pra ele: "Olha, um gargalo (no caso da política pública) é lidar com a Caixa Econômica". 

Recentemente tive a oportunidade também de falar com uma pessoa que está no Ministério 

de Desenvolvimento Regional e era do Ministério das Cidades, que eles estão tentando, 

dentro das condições que são colocadas, criar uma política pública para assistência técnica, 

para melhorias habitacionais. E eu falei com ela, falei "olha, mas ter que lidar com Caixa 

econômica da maneira como a Caixa Econômica faz, acaba direcionando toda a política 

pública para empresas, não para organizações sociais e não para essas pequenas empresas 

que estão surgindo agora como essas startups e pequenos grupos. A gente fica engessado, 

isso vai acabar sempre direcionando o recurso para empreiteiras".  

E aí no caso, na época a melhoria habitacional, nem pensava em uma política pública 

direcionada pra isso, agora que o pessoal tá falando, agora que estão falando disso como 

política pública federal e ainda assim, a gente vai esbarrar nesse gargalo que é lidar com as 

exigências da Caixa Econômica.  

FS: A ação de prestação de serviços de assistência técnica financiava apenas serviços 

de arquitetos e urbanistas, para elaboração de projetos, para acompanhamento de 

obras, entre outros, sem englobar o custo das obras. Como você enxerga essa 

questão? Você considera que um programa público pode ter essas demandas de forma 

separada ou elas deveriam estar vinculadas? 

ME: Tinham editais para obra também, com outros valores, mas pra quem já tivesse o projeto 

executivo pronto, pra quem já estivesse no nível que eu fiquei quando concluí o projeto. Ainda 



detalhe: como a gente tinha que fazer o projeto da obra completo, ficou um orçamento 

exorbitante, e a gente não precisa trabalhar com essa lógica da reforma completa. O 

problema é que quando se trata de uma política pública, se uma família é beneficiada uma 

vez por uma política pública habitacional ela não pode ser novamente. Então se a gente for 

trabalhar com a "obra parcial" por exemplo: Um banheiro. Depois, como é que ela faz para 

acessar recursos para fazer a obra do telhado? Então essa lógica também não funciona para 

esse processo de reforma gradual. 

O que eu acho que não funciona, Fernanda, é esse tipo de atuação no modelo edital. Se é 

pra ser junto ou separado, o que eu acho que não funciona é essa lógica do projeto com o 

tempo determinado. A gente precisava pensar, e aí o problema é que o Ministério das Cidades 

e o Ministério do Desenvolvimento Regional, a destinação orçamentária de recursos para 

esses ministérios exige que os programas sejam feitos com essa lógica. A gente precisava 

de uma destinação orçamentária com possibilidade de utilização de recursos em programas 

de continuidade, em programas de atuação permanente. Similares à estratégia de saúde da 

família.  

O que funcionaria melhor seria a atuação dos profissionais no território, criando uma relação 

de confiança com as famílias no dia-dia trabalhando essas questões no dia-dia e não só as 

questões de melhoria da moradia em si, mas daqueles pontos que um programa urbanização 

não acessa, não pega. Que é uma escala, não é a escala da planta, é a escala quem tá lá no 

território. Então eu defendo sempre essa forma de atuação, inclusive utilizando a estrutura da 

estratégia da saúde da família que já existe. Trabalhando junto com os profissionais da saúde 

numa ação intersetorial.  

Não sei se eu consegui responder sua pergunta, se é pra ser junto ou separado. Pra mim não 

é pra ser como edital. O que funciona é essa ação com continuidade. E aí, claro, tem que se 

pensar como vai ser o acesso a recursos para a realização de obras. Aí tem que se pensar 

em como viabilizar essa lógica, da mesma forma como você tem os insumos para a estratégia 

de saúde da família. E aí você tem famílias que vão precisar de subsídio, tem famílias que 

basta um produto de crédito acessível, que a gente tem aí perfis diferentes de família, perfis 

socioeconômicos diferentes.  

Mas acho que dá pra trabalhar dentro dessas duas lógicas de acesso a recursos para a 

realização de obras: subsídio com crédito para as famílias com renda superior. Mas com essa 

lógica de atuação contínua.  

FS: Algum dos projetos que foram concluídos na ONG Soluções Urbanas a partir do 

edital do FNHIS foi construído?  

ME: O da Soluções Urbanas a gente criou outras estratégias para viabilizar as obras, porque 

a gente não tinha mais acesso ao edital, foi extinto nesse período. Então nós criamos a feira 

de trocas solidárias, depois nós criamos nosso fundo para crédito solidário também, e aí 

criamos uma proposta de microcrédito. Nós incentivávamos as reformas. O que aconteceu é 

que o critério que a gente teve que criar lá atrás pra escolher 100 famílias com prioridade de 

ação, a gente definiu um critério de vulnerabilidade social. Então as famílias em situação de 

maior vulnerabilidade social, se exigia que as obras fossem subsidiadas, e a gente não tinha 

mais os recursos de subsídio. Então a gente só conseguiu realizar as obras daquelas famílias 

que estavam interessadas em se envolver e participar mais ativamente do processo de 



realização de obras. Participando dessas feiras de trocas, participando de programas de 

mutirão, assumindo o crédito, então a gente não conseguiu atender as 100 famílias para quais 

a gente realizou o projeto. Dessas 100 famílias, menos da metade se envolveu na realização 

de obras, mas isso despertou o interesse de outras famílias, então a gente partiu para a ação 

a partir da demanda espontânea, a partir da demanda das famílias e pela assistência técnica 

a gente passava a atuar. Isso se mostrou muito mais eficaz. A gente foi conseguindo construir 

a relação com as famílias que estavam dispostas a realizar as obras. Algumas não, precisaria 

de um trabalho social mais intenso. 

Nós não conseguimos realizar as 100 obras iniciais, sem o nosso incentivo para obra, dessas 

100 apenas 2 famílias foram fazer obras por conta própria, duas famílias chefiadas por 

mulheres, não que não tivessem maridos em casa, mas mulheres fortes, mais determinadas 

e atuantes.  

Isso mostrou para gente uma outra questão, outra reflexão que a gente fez a respeito da 

atuação do arquiteto com assistência técnica. O projeto de arquitetura e o planejamento para 

a obra traz um impacto social muito baixo para essas famílias se não estiver associado ao 

incentivo para obra. Isso foi uma outra mudança na metodologia do Arquiteto de Família. 

Hoje, quando eu dou as minhas aulas, eu falo que o produto final da assistência técnica é a 

obra realizada! Nós, arquitetos, temos por hábito e formação entender o resultado do nosso 

trabalho como projeto, mas nesse caso e para esse público a gente tem que pensar no passo 

seguinte, senão o nosso impacto vai ser de duas famílias entre 100. Essa é a relação que eu 

sempre faço. 

Quando a gente passou por essa fase de entender o projeto como ferramenta para execução 

de obra, como uma coisa conjunta, a gente passou a ter um impacto muito maior. Então teve 

todo esse processo de mudança na metodologia de elaboração de projeto, mas também a 

ideia de projeto como ferramenta para execução de obra, não como produto final. 

FS: Existiam outros profissionais além de arquitetos trabalhando nessa equipe? 

ME: Ah, sim! Trabalho lado a lado com assistente social. Os arquitetos visitavam as casas 

com as assistentes sociais. Isso também é outra diferença grande nos programas de 

intervenção no território de favelas que tem em políticas públicas. Em geral, o trabalho social 

é feito antes do trabalho de transformação espacial. E isso foi uma coisa que influenciou 

também quando eu fui junto com a Ruth Jubert, que era uma, ainda é, uma gestora de 

governo do Estado, é arquiteta. Ela era responsável pela parte social dos PACs no Rio de 

Janeiro pela EMOP, e me chamou para a gente construir uma proposta de melhoria 

habitacional para o PAC que aconteceria na Mangueira. 

A gente percebeu que a estrutura dos editais do PAC não favoreciam essa prática, tanto que 

existia modalidade de melhoria habitacional dentro de recurso do PAC, mas que acabavam 

sendo redirecionados, porque o contrato de obra era todo de uma grande construtora, a que 

ganhava a licitação. E então cabia a essa grande construtora que estava responsável por 

fazer as grandes obras também fazer as melhorias habitacionais, sem uma metodologia 

trabalhada, sem ter uma metodologia definida de como atuar com isso. 

A gente percebeu que a obra de melhoria habitacional, dissociada do trabalho social (que era 

um edital a parte, que é os 2,5% do valor do recurso) não viabilizar a obra de melhoria 

habitacional porque a gente precisava de mais recursos para o trabalho social e entender do 



projeto de arquitetura também como parte do trabalho social, que é diferente da obra. Então 

a gente trabalhou na construção de um edital separado para as melhorias habitacionais, em 

que a gente juntava o social com a obra, com a execução das obras feitas por pequenas 

empreiteiras vinculadas à gestão de projeto de trabalho social. Só que a gente acabou não 

conseguindo colocar em prática porque isso foi já muito próximo também do encerramento 

do investimento dos recursos do PAC, próximo à saída da Dilma. Mas isso chegou a ser 

criado! 

FS: Pode-se dizer que a ação de “Prestação de Serviços de Assistência Técnica'' não 

foi muito bem sucedida, tendo em vista que apenas 18% dos contratos foram 

concluídos? Qual sua visão sobre essa questão? 

ME: Minha visão foi essa que eu comentei com você. Eu acho que olhar esses números 

friamente é um equívoco. A experiência que eu tive nessa ocasião no Rio de Janeiro, eram 5 

contratos, foram 5 organizações sociais atuando. Eu não sei te dizer dessas 5, quantas 

concluíram e quantas não concluíram. Eu acredito que a maioria foi concluída. Eu poderia até 

buscar essa informação. 

Mas a gente mantinha uma relação desse grupo permanente, dessa relação com ITERJ e 

não foi por descaso, não foi por falta de vontade de concluir os trabalhos. Muitas dessas 

organizações, no meu caso eu atuava diretamente com as famílias e as outras organizações 

atuavam com movimentos organizados por moradia. Na verdade, é uma outra forma de 

vínculo e tinha todo um empenho também dos movimentos sociais, dos movimentos 

organizados. Posso te garantir que não foi por falta de competência, não foi por falta de 

capacidade, não foi por falta de vontade. Se algum desses grupos não concluiu, foi porque 

realmente não deu conta de trabalhar com nível de exigência e com forma de remuneração 

que acontecia, porque a Caixa paga depois que você apresenta. Então fica muito difícil você 

manter equipe, acaba tendo um esforço voluntário muito grande dos profissionais. Eu posso 

depois te colocar em contato com essas organizações que participaram desse processo, eu 

ainda mantenho relações com a maioria, tem o pessoal do Chico da Silva, Bento Rubião, um 

SARJ, eu não sei se tem um projeto próprio, e o NAP, com a Cláudia Brandão.  

FS: Atualmente, Mariana, você segue trabalhando com melhorias habitacionais, 

prestando serviço para famílias de baixa renda através da ONG Soluções Urbanas. 

Como esse trabalho vem se desenvolvendo? Existe ou existiu financiamento público 

em algum momento? 

ME: Não. Desde que a gente perdeu o apoio do Instituto Vital Brazil por conta da crise 

econômica do Estado do Rio de Janeiro e eu comecei a atuar em São Paulo, a gente não 

trabalhou mais com recurso público. Trabalhei em parceria com uma organização social de 

micro finanças, que passou a oferecer recurso de microcrédito para empreendedores. E então 

a gente trabalhou a capacitação, a formação continuada de arquitetos para atender essas 

famílias. Então foi via crédito, microcrédito. Trabalhei também com famílias de menor renda, 

em maior situação de vulnerabilidade social, a partir de recursos de doadores via uma 

instituição filantrópica. Estou fechando uma obra que foi a partir da captação de recursos por 

crowdfunding, mas hoje essa atuação no território está bem pontual, venho me dedicando 

mais a uma estratégia de ganho de escala, de forma horizontal, aproveitando esse grande 

interesse de arquitetos e estudantes de arquitetura em trabalhar com assistência técnica e 

considerando essa minha experiência. Esse ano está fazendo 20 anos que eu escrevi o 



projeto Arquiteto de Família. Então, trabalhando efetivamente, foi a partir de, no dia a dia com 

isso, foi a partir de 2008 para 2009. Em 2009 foi que a gente começou a trabalhar com o 

FNHIS. Mas pensando a respeito e trabalhando voluntariamente, atendendo, experimentando 

ferramentas, desde 2001. E antes disso ainda com favela, bairro, com urbanização de favela. 

Mas eu estou considerando só a partir de 2001. 

Com esse apoio do Instituto Vital Brazil a gente conseguiu desenvolver muita coisa que está 

muito distante da realidade dos arquitetos que saem das universidades, saem agora ou que 

já saíram há muito tempo, mas que tem uma formação direcionada para outro público. Eu 

venho dedicando a passar toda essa experiência e criar estratégias de fomento para que 

essas pessoas possam ir para os territórios e atuar diretamente com as famílias. Então, 

entendendo que o crédito é um gargalo, eu estou fechando uma parceria com uma outra 

organização social de microcrédito para viabilizar o crédito para os arquitetos que passam 

pela capacitação, na ideia de manter uma mentoria permanente, o apoio permanente para 

que esses arquitetos consigam dar esse passo seguinte de atuar em campo. A ideia é 

associar o crédito como uma forma de dar um passo adiante nessa formação continuada, da 

experiência prática a partir do crédito. Então eu estou fechando esse modelo agora para que 

a gente possa trabalhar dessa forma, aproveitando todo essa experiência, todo legado criado 

e construído pela Soluções Urbanas com Arquiteto de Família 

FS: Vocês já tiveram algum patrocínio do CAU? Participaram de algum edital do CAU? 

ME: Eu tive no Rio de Janeiro, do CAU/RJ, para a criação de uma plataforma de crowdfunding 

específica, mas depois a gente percebeu que, na verdade, a gente se antecipou com esse 

projeto. A gente precisa de um volume maior de profissionais envolvidos com essa prática 

para que uma plataforma específica com esse tema se viabilize financeiramente, tenha 

continuidade. A gente criou a ideia de uma plataforma de captação para o fomento da 

assistência técnica, mas ela se mostrou pouco rentável para manter essa estrutura. A gente, 

hoje, utiliza outras plataformas crowdfunding, mas no momento que a gente tiver um volume 

grande de profissionais atuando no país, pode ser que uma plataforma específica volte a fazer 

sentido. Nesse momento a gente pensa que não faz. Então foi essa experiência com o CAU 

do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo eu atuei pessoalmente em editais do CAU, também 

com oficinas de capacitação e até foi interessante, porque chegou a levar a formação de um 

núcleo da Baixada Santista a partir dessas oficinas. Hoje tem um núcleo atuante bem atuante 

na baixada santista que começou a partir dessas oficinas, mas nesse caso a Soluções 

Urbanas era parceira, não era o protagonista do edital, mas sim, tem essas experiências. 

FS: Seu trabalho tem tido bastante destaque nos eventos, nos cursos promovidos pelo 

CAU, onde também é frequentemente ligado ao tema do empreendedorismo. Gostaria 

de saber como você vê essa questão da assistência técnica e empreendedorismo. 

ME: Já me perguntaram algumas vezes o que eu penso sobre isso e às vezes a gente escuta 

a definição da assistência técnica como política pública. Eu acho que existe campo para todas 

as formas de atuação, eu acho que a ideia de empreender nessa área é interessante. Não 

tenho preconceito em relação a isso. Existe uma ideia de que empreender nessa área é 

explorar as famílias de menor renda, eu acho que se a gente pensar em formas diferentes de 

atuação onde a gente tenha honorários condizentes e acesso ao crédito para que as famílias 

possam pagar de forma parcelada, entendendo, tendo clareza que isso não vai atender a 

todas as famílias, que as famílias mais vulneráveis vou continuar precisando de política 



pública. Eu acho que existe espaço para todas essas iniciativas, e é isso que eu tenho que 

passar nas minhas capacitações. Se a gente não esquecer que a gente não está resolvendo 

o problema de todo mundo, a gente tem que continuar entendendo que ATHIS é uma atuação 

política por mais que a gente... "Mas eu quero simplesmente emprestar o meu serviço para 

um público que hoje não tem acesso ao arquiteto". Tranquilo! Não vou ter preconceito em 

quem atua dessa forma. Eu acho que existem famílias, sim, que querem, que têm como pagar 

de forma parcelada, pagar um valor que seja justo, que seja compatível com sua renda, sem 

endividamento. Porque, na verdade, quando o CAU faz a pesquisa que mostra que 85% das 

construções não tem profissional habilitado, a gente está falando de muito mais gente do que 

as famílias com até três salários mínimos e a política pública também fala só das famílias até 

três salários mínimos. E aí como é que fica todo o resto? Quem é que atende todas as outras 

famílias que têm mais do que três salários mínimos, mas ainda assim não tem condições de 

pagar, de ir ao escritório, de contratar um arquiteto? Na verdade, a gente tem que pensar em 

diferentes estratégias de tornar a arquitetura mais acessível, de democratizar a arquitetura.  

Eu entendo ATHIS como um processo político e é isso que eu passo para os alunos que 

passam pelos meus cursos de formação continuada, mas eu entendo que nem todos os 

profissionais têm esse perfil de atuação política. Por outro lado, um outro dia eu conversei 

com uma assistente social que é ligada aos movimentos sociais, é uma moradora da periferia. 

Ela estava falando comigo que quando ela participa desses fóruns de discussão sobre 

questões de moradia nas cidades, por exemplo, que ela vê os arquitetos e urbanistas em um 

discurso político e pouco prático. Tem esses dois lados, aquelas pessoas com determinado 

perfil e essa atuação política é fundamental para garantir direito, para garantir a construção 

de políticas públicas. Mas por outro lado, as famílias continuam construindo e reformando em 

seu dia a dia, não tendo acesso aos profissionais. Nós temos que entender que existem perfis 

diferentes, inclusive fora dos territórios de favelas. Bairros formais, mas com uma população 

de uma renda mais baixa, bairros populares e que são pessoas que também não têm acesso 

ao arquiteto que atua nos escritórios e os próprios arquitetos também não têm uma 

experiência para atuar com esse público. A gente tem que pensar de forma plural. Eu não 

vejo o empreendedorismo como um problema, contanto que esse empreendedor, esse 

arquiteto/empreendedor saiba criar um modelo que seja realmente acessível e condizente 

com a realidade econômica das famílias.  

FS: Na sua visão, quais são os desafios e as possibilidades para as práticas de ATHIS 

atualmente? 

ME: São muitas, mas o que eu costumo destacar, o que eu acho que é importante de pensar 

é que a prática da ATHIS, ela só vai se tornar sustentável se a gente pensar de forma mais 

global. Não adianta a gente pensar no arquiteto de graça ou no arquiteto com o custo mais 

baixo se a gente também não pensar com tudo que envolve a realização de obra, porque as 

famílias não vão demandar a conta do projeto de arquitetura e elas não vão entender como 

necessária atuação do arquiteto se aquilo não gerar uma obra. As famílias hoje realizam 

obras com recursos próprios na medida em que vão juntando algum dinheirinho ou entra um 

dinheiro extra. Trabalhar dessa forma, a construção feita a longo prazo, isso é prejudicial para 

a qualidade do resultado. Então a gente tem que pensar em toda estrutura que vai garantir o 

acesso à obra de fato, a melhoria habitacional de fato, incluindo a assistência técnica dentro 

desse pacote. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar nas soluções de subsídios 

associadas às soluções de crédito acessível, formação de mão-de-obra, porque a mão de 

obra que a gente encontra nas periferias, em geral, não é uma mão-de-obra de muita 



qualidade. Os profissionais de melhor qualidade moram nas periferias, mas eles estão 

atuando com as construções de alto custo, ou dentro de construtoras. Aos que permanecem 

nos escritórios, têm muitos vícios de atuação. A gente precisa também pensar na qualificação 

dessa mão-de-obra e também em todo um trabalho de reformulação do nosso conhecimento 

para atender realmente às necessidades desse público, de diálogo com outros profissionais, 

de conhecer mais profundamente com atuação de assistentes sociais e trabalhar se possível, 

junto com esses profissionais, entender mais claramente quais são as necessidades desse 

público. Toda uma quebra de uma barreira cultural para trabalhar a ideia, a sensibilização 

também das famílias sobre o que que o arquiteto pode mostrar. Eu acho que isso a gente vai 

mostrar com a prática, com o tempo, desconstruir essa ideia de que o arquiteto é profissional 

de luxo. Porque enquanto a gente quiser que a nossa profissão seja valorizada simplesmente 

porque nós temos um diploma de arquiteto, a gente está querendo a coisa errada, a gente 

tem que ser valorizado por aquilo que a gente pode mostrar, devolver à sociedade. 

A gente está aí em uma mudança cultural em todos os sentidos. É uma mudança cultural 

para o arquiteto e uma mudança cultural para o público, e para o poder público e para o 

mercado, para a iniciativa privada. Enfim, é um processo longo e grandioso.  



Maria da Graça 
São José dos Pinhais/PR, 04 de fevereiro de 2021 

Fernanda Simon [FS]: Maria da Graça, a "Associação A Força de um Poder Maior", da 

qual você faz parte, recebeu recursos do FNHIS para elaborar um projeto de habitação 

social no município de São José dos Pinhais, no Paraná. Me foi informado pela Evaniza 

Rodrigues que mesmo recebendo essa verba, vocês tiveram problemas para 

concretizar esse projeto. Poderia me contar sobre esse processo?  

Maria da Graça [MG]: Na verdade estamos pelejando até hoje, mesmo não tendo mais o 

FNHIS a gente ainda está pelejando para conseguir contratar. Ele é um contrato de 

2009/2010 se eu não me engano, foi isso. 

Na verdade, foi uma série de coisas simultâneas que aconteceram ao longo do tempo. Porque 

o FNHIS em si, a gente não teve problema com ele, sobre a ordem de repasse de recurso 

para aquela finalidade. O sistema FNHIS para elaboração e acompanhamento de obra é 

burocrático no quesito de prestação de contas e aquisição do próprio recurso e do edital. 

Depois que você consegue, você consegue destrinchar ele, ou seja, usar ele bem. E foi 

burocrático no começo, mas depois a gente conseguiu se acertar na questão da prestação 

de contas. O bom do FNHIS é que você vai apresentando produto, né? Você apresenta 

produto, e no caso aqui a gente não tinha uma equipe concreta que pudesse nos dar 

assistência, a gente contratou uma empresa inclusive de um pessoal que é ligado ao CAU, 

que fazia parte do conselho, para estar nos ajudando nessa elaboração do projeto. Na 

verdade, a gente tinha o dinheiro para pagar, mas diferente de São Paulo que tem uma equipe 

bem consistente, de todos os atores que devem ser envolvidos nessa questão de elaboração 

de projeto e de obras em si, aqui a gente não tinha mesmo tendo dinheiro. 

Porque o que que acontece? Primeiro você elabora para depois você receber. E muitas vezes 

o repasse da Caixa demorava tempo: você manda lá o produto, vai corrigir, se não tiver ok 

tem que voltar, refazer, enfim. Aí pedir mais um mês para virar, para pedir uma nova edição 

desse produto e acaba que girava aí 60, 90 dias para receber. E aí então logo para você 

receber dinheiro do novo produto, você teria além de fazer as alterações pra não ser glosada, 

que muitas das vezes era glosada, você teria que apresentar um percentual suficiente para, 

digamos, eu tenho que, apresentei 20%, então mês que vem eu tenho que entender que eu 

tenho que apresentar pelo menos 40% para se somar. E assim a gente foi se adaptando ao 

longo do tempo e conseguimos realmente fechar, quase que finalizamos o projeto que não 

foi conclusivo pela questão daí, que eu particularmente eu acho um absurdo, você usar 

dinheiro público para uma coisa que não tem segurança de dar continuidade.  

Então o que aconteceu: acabou o Minha Casa Minha Vida, a gente até conseguiu fazer duas 

seleções, saiu um edital, duas seleções para nós, mas as duas tinham prazo muito curto e a 

gente não conseguia concluir. Então desde 2010 que foi o primeiro, 2009 a gente cadastrou, 

2010 saiu o edital e a gente ficou nessa luta aí todo esse tempo e a gente não conseguiu de 

fato contratar esta obra deste contrato, não conseguiu contratar a obra deste contrato do 

FNHIS. 

 

 



FS: No caso o FNHIS financiou o projeto né? 

MG: É, o FNHIS financiou. Na verdade, esse aqui foi diferente de todos os outros. Além da 

AT, financiava a administração, financiava o acompanhamento de obras. Então assim, veio 

um valor até que a gente pudesse montar um canteiro de obras. Em vez de usar o dinheiro 

da execução que no caso era do Minha Casa Minha Vida, para montar um canteiro de obras, 

para pagar o projeto para fazer acompanhamento que aí era obrigatório ter o nosso 

engenheiro, né, que faz a PLS tudo, era necessário que com esse dinheiro a gente 

conseguisse bancar tudo de maneira que o próprio recurso do Minha Casa Minha Vida que 

se a gente tivesse conseguido contratar iria ser mais, ou seja, nesse sentido a gente 

conseguiu exatamente fazer um apartamento bem maior, com sacada gourmet e fazer 

melhorias no empreendimento se caso isso tivesse sido acontecido, isso tá só no projeto, 

porque ia sobrar o dinheiro. Só que aí a gente teve uma surpresa no... Não lembro agora, a 

Evaniza deve lembrar. Mas daí veio o decreto, no governo Dilma ainda, encerrando todos os 

FNHIS. Então quem fez, fez. Quem não fez, teria que devolver o dinheiro e foi isso que 

aconteceu com a gente. Devolvemos aí em torno de 1 milhão e 400 mil (reais). O projeto 

concluído, mas não aprovado. Uma vez que nós encontramos a questão da burocracia por 

todos os lados, que os movimentos encontram que é cartório, a burocracia do município, o 

município não aprovar projeto por isso e por aquilo. Ainda mais acho que a região sul tá muito 

além do que a gente imagina de desburocratizar as ações e dar acesso a cidadania e a 

moradia, que está na verdade na constituição e a gente luta por isso, é o nosso trabalho. Aqui 

no Sul é bem diferente de se trabalhar, temos poucas mobilizações, tem poucas ações. As 

pessoas tem medo, elas não são persistentes igual São Paulo que, acho que mais por causa 

dos nordestinos que aí estão né, e tantos outros estados aí que realmente fazem luta de 

classe, que tem a luta forte, que é de mobilização, que é bem diferente. Mas aí a gente não 

desiste, né? Então a gente tem todo esse processo do FNHIS de São José dos Pinhais, um 

terreno que a gente faz uma análise assim de descaso com dinheiro público, descaso com a 

sociedade, descaso com o nosso dinheiro, né? Porque se você imaginar, o próprio governo 

federal abriu o edital doando os terrenos públicos para fim de habitação de interesse social, 

e nesse edital os movimentos sociais poderiam participar, de fato participamos, conseguimos 

um monte de terrenos. Tem muita gente em outros estados que conseguiram terrenos, por 

exemplo, o Paraná acho que a União foi o que mais conseguiu terreno do Patrimônio da 

União. Junto a isso, logo em seguida abriu o edital do FNHIS para a elaboração do projeto, o 

que a gente fez? Cadastramos, que é assim uma coisa que você imagina como foi o processo, 

mas é uma coisa bem louca sabe, parecia um negócio bem acessível. Você dizia "Eu tenho 

esse terreno", ninguém ia fiscalizar você e aí você só ia dizer no edital que tinha esse terreno, 

um engenheiro meu iria dizer "Eu acho que aqui vai mais ou menos comportar 500 casas... 

300 casas... 100 casas..." e o próprio edital ia acreditar em mim, entendeu? 

Não precisava de sondagem do solo, não precisava de algo mais técnico. Aí quando você 

chegava nos finalmentes: "ah então ganhamos a seleção, agora vamos para prática" que era 

fazer a implantação, ver a viabilidade de água, viabilidade de luz, o que tinha que apresentar 

na ocasião eram duas coisas: a viabilidade de água, e também a questão da luz. Quando 

você ia desenrolar o pepino, que via quantas casas ia colocar: "aqui nós vamos implantar 

mais ou menos 20 casas", que você ia ver o problema. Que você ia precisar da sondagem do 

solo, e o solo era incompatível. Você ia precisar da legislação municipal, e a legislação era 

incompatível com aquilo que almejamos. Iam ser 20 casas, mas a legislação do município 

não permite terreno com tantos metros quadrados, enfim. E aí a gente começou a esbarrar 



nessas burocracias, nesse terreno que era a princípio para 400 unidades, e é por isso que a 

gente pegou 2 milhões e pouquinho, porque era bastante apartamento, eram 420 

apartamentos, que no fim viraram 180. Você vê a diferença. 

Então já começa por aí o desgaste. Eu peguei o recurso que veio para atender 420 unidades, 

e aí considera-se um número por família, 3 ou 4 pessoas, e você tira ali um valor equivalente 

a 2% ou 3% para o social. E você vai distribuindo ali na sua planilha, não tem problema se 

você só vai ter 182 apartamentos. Você pediu para 400, não tem problema se não deu. O 

importante é a sua prestação de contas, nesse caso é você fazer a execução do 

empreendimento.  

E você vai provar que usou todo o dinheiro para essa finalidade. Infelizmente ou felizmente 

não deu tempo de a gente fazer isso porque tivemos que devolver o dinheiro, embora o projeto 

estivesse no estágio de 95% de conclusão, com a ressalva apenas do alvará. A gente não 

conseguia que o município permitisse por conta de uma burocracia do conselho, eles têm um 

conselho que aprova o EIV, que é o estudo de impacto na vizinhança, e ficou nisso. Tanto é 

que a semana passada eu fui buscar a documentação lá no urbanismo e eles me dizem 

assim, você não vai acreditar, eles falaram: "EIV: 99,9% concluído” e aí a ressalva: A ressalva 

para mudar só uma, digamos, a ordem da palavra, uma ordem da palavra, sabe? Então isso 

é ridículo. Aí eu chamei uma reunião com o secretário de habitação e perguntei "tem condição 

um negócio desses? Não tem condição. Você não aprovar uma coisa que tá aqui há 10 anos, 

há 11 anos, com uma equipe assim literalmente brutal, né? Por conta de um significado, nem 

era o significado, era a ordem da posição da palavra.  Enfim, mas eu vou levar e vou arrumar. 

Coisas que nem precisam de um técnico para arrumar.  

O FNHIS para mim era um dos programas mais consistentes, melhor que tinha, pelo simples 

fato dele ser um sistema e não um programa. Tanto é que ninguém derrubou o FNHIS porque 

é um sistema. Pode entrar governo de esquerda, de direita, ele vai ficar lá. Só que não tem 

dinheiro. E para mim a maior loucura que a Dilma fez, porque aí "o governo de direita entrou 

e fez tudo..." só que esse negócio do decreto do FNHIS ficou a desejar no governo dela. 

Então assim ficou muito, muito ruim. E nós estamos até hoje devolvendo o dinheiro. 

FS: Mas parte desse dinheiro vocês utilizaram para fazer o projeto? 

MG: O que nós utilizamos para fazer o projeto a gente prestou conta dele e tá ok. 

FS: Qual foi o valor? 

MG: Nós temos outros FNHIS aqui no Paraná além desse, nós temos mais 4. E esses nós 

não conseguimos fazer nem metade do que foi feito nesse da Associação A Força de Um 

Poder Maior. A gente conseguiu dar baixa aqui nas plantas, eles conseguiam 99% de 

conclusão, então logo se entende que o projeto tá ok para executar com outro recurso. Aí 

eles aceitaram que a gente só inserisse as notas do que foi usado. Diferente dos outros 

FNHIS, dos outros contratos que a gente tem em Ponta Grossa, Tibagi. A gente não 

conseguiu concluir e avançar muito, apesar de ter o terreno. E eles querem que a gente 

devolva todo o dinheiro. Que não é pouco, deve ter lá em caixa 60 mil de um valor de 600 

mil. Então deve ter, num outro contrato, deve ter 10 mil de um valor de 202 mil, que a gente 

não consegue prestar conta.  



Eles não entendem que o dinheiro desvalorizou. Hoje ninguém consegue mais fazer com 600 

mil o que foi feito lá atrás. As minhas notas que eu prestei conta lá atrás não valem para 

fechamento de devolução de dinheiro hoje. A gente tá enfrentando essa burocracia, e aí bem 

na época que a gente começou a tentar desenrolar lá no Ministério. Acabou o Ministério das 

Cidades e a gente não consegue mais fazer a circulação lá em cima e quando a gente manda 

um e-mail pedindo adequação para os órgãos federais relacionados ao agente financeiro que 

é a Caixa, eles não respondem porque eles entendem que a hierarquia... "eu tenho que tratar 

disso aqui na minha base e a minha base não tem o conhecimento de como resolver o 

assunto". Então estamos aí empenhados nessa situação. 

FS: E quem foram os arquitetos que desenvolveram esses projetos? 

MG: Então, na verdade todos os nossos projetos passaram por várias mãos. Pela questão 

da morosidade de acontecer e pela morosidade de receber, as pessoas iam nos largando. E 

aí contratamos porque nós tínhamos o direito e a prerrogativa de contratar empresas para 

fazer. E a gente foi contratando, eu lembro que passou por uma série de empresas. Mas 

quem primeiro começou com a gente foi a empresa de um... Do Jeferson Navolar, hoje ele é 

do CAU, é arquiteto, mas é conselheiro federal do CAU. 

Começamos com ele. Não ele mesmo, ele tinha uma empresa, colocou uma equipe para ir lá 

trabalhar com a gente. Mas quem fazia, dava todo suporte mesmo não podendo assinar era 

ele. Ele é um dos atores da apresentação da lei da assistência técnica. Então assim, a gente 

já desenvolveu no Paraná várias ações e ele estava. Ontem mesmo eu tive reunião com ele 

para ver se a gente consegue, eu falei para ele do projeto e ele falou: "eu não acredito que 

não aconteceu nada". Eu falei "Não aconteceu", e ele falou "vamos montar uma central do 

projeto aí para retomar". Porque agora eu fui trabalhar no estado, até estava falando com o 

pessoal hoje, não sei se é bom ou ruim, mas eu estou trabalhando no estado para ver se o 

negócio anda.  

Pra ver se lá eu tenho mais força de descobrir o caminho das pedras para conseguir o dinheiro 

para realmente concluir essa obra. Eu acho que São José dos Pinhais é a menina dos nossos 

olhos pela história, pela época que aconteceu. E pelo histórico de sofrimento, e pelo dinheiro 

que gastaram e não aconteceu nada.  

FS: Em relação ao terreno: segundo a Evaniza, o terreno era da Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU) e seria doado pro movimento. Mas aconteceu algum 

problema burocrático no meio do caminho e a SPU não poderia mais doar o terreno 

para vocês.  

MG: Esse já passou, na verdade já faz 3 anos. Funcionava assim: eles davam a concessão, 

era um termo de adesão. Para você ter ideia, com esse simples termo de adesão a gente 

conseguia aderir ao FNHIS. Só dizer lá "Intenção de doação de terreno" seja do município, 

seja do estado, seja do federal, e aí eles já liberavam o recurso para gente começar a 

trabalhar em cima do terreno. E nessa ocasião a gente tinha isso: O termo de adesão.  

Depois a gente conseguiu, depois de muita luta, a Concessão de Uso do Solo (CDRU). Tanto 

é que ela até já venceu. Eles dão o direito de você concluir em até 3 anos, se em 3 anos você 

não conclui, não executa a obra, automaticamente volta ao patrimônio.  



Esse CDRU é uma matrícula, vem tudo para entidade. Então já estava com esses 3 anos, 

venceu, não conseguimos concluir, e agora a gente prorrogou. A própria SPU pediu 

prorrogação para mais 3 anos. Só que é só isso. Chegou mais 3 anos a gente não concluiu, 

automaticamente volta para SPU, pro Patrimônio da União.  

FS: Então o objetivo de vocês era ter o terreno doado pela Secretaria do Patrimônio da 

União, o projeto financiado pelo FNHIS e a obra pelo Minha Casa Minha Vida. 

MG: Isso. Acho que é muito importante que a gente começasse a debater isso para que as 

pessoas soubessem, ninguém sabe como é que vem o dinheiro, como é que é usado o 

dinheiro público. Todo mundo fala assim: "É muito mal usado, é muito roubo”, mas são coisas 

pequenas que as pessoas não imaginam que poderiam estar interligadas.  

Eu tenho aqui um terreno do governo federal que fez o discurso político de que o que fosse 

ocioso, que não cumprisse a função social fosse destinado para habitação de interesse social. 

Aí eu tenho FNHIS que também é a fundo perdido, que é dinheiro nosso, que está na gestão 

do governo federal. Aí eu cadastro esse terreno que é do governo federal para pegar esse 

recurso que também está em posse do governo federal para fazer casa de interesse social. 

Por fim, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que poderia ser outro, mas é esse que vai 

me liberar recurso para executar a obra. Que não diferente dos outros, é muito burocrático 

também. Porque eu penso que o sistema que nós estamos vivendo hoje tudo globalizado, 

tudo interligado, você só precisa mexer um 'pauzinho' ali que você já consegue interligar uma 

secretaria na outra. Que é que eu imagino? A gente até tentou fazer essa discussão. O projeto 

que fosse apresentado pro Minha Casa Minha Vida, com terreno da SPU, não deveria passar 

pela hierarquização, deveria ir direto para seleção, por quê? Porque você já está com o 

terreno, certo? E já tem projeto no FNHIS, tem o recurso que também é público, que é a fundo 

perdido. Você perder essas duas coisas porque não foi selecionado pelo Minha Casa Minha 

Vida ou por outro programa? Essa é a discussão.  

FS: Então vocês não foram selecionados pelo Minha Casa Minha Vida? 

MG: A gente foi por duas vezes selecionado nesse terreno. Mas na época do Lula e da Dilma 

a gente fazia as seleções e negociava dentro do conselho. Uma causa suspensiva, ou que 

fosse 90 dias.  

Quando o Temer assumiu, que foi a época que foi selecionado meu projeto, ele só dava 30 

dias. Entendeu? 30 dias, muitas das coisas do projeto que tava ali a 3, 4, 5 anos - ninguém 

faz um projeto de um dia para noite - que estava engavetado e agora veio para seleção, ele 

está defasado, então você precisa mexer. Você precisa atualizar na própria Caixa algumas 

coisas. Por mais que eles tivessem aprovado, tinha algo que precisava atualizar. Um RRT, 

por exemplo, uma ART, uma guia amarela. Essas coisas todas vencem, então você não 

consegue em 30 dias resolver isso.  

Quando saía a seleção no edital de seleção, no governo Lula eles davam 90 dias, até mais 

que isso. Muitas das vezes até contratavam na cláusula suspensiva. O governo Temer depois 

do golpe, ele fez duas seleções e nessas duas seleções que saiu nosso empreendimento, 

deram 30 dias para contratação. Se você não contratar em 30 dias você perde a seleção, e 

foi o que aconteceu.  



Então é isso que a gente estava falando, não precisava passar por esse sistema de hierarquia 

um projeto que fosse oriundo de fundo público, do FNHIS, o recurso para elaboração do 

projeto e o terreno que também é público, que foi doado para gente de fundo perdido.  

Moral da história: nós temos hoje um terreno, nós temos um projeto mais ou menos concluído, 

porque agora nós temos que rever, fazer o projeto de novo. Nós estamos no segundo ano do 

governo federal, e não tem proposta nenhuma aberta de programa habitacional além do Casa 

Verde e Amarela, que não é nada. A gente não consegue atender as nossas famílias, o critério 

de atendimento é muito vago e burocrático. Nós temos um terreno vazio, lutando para 

implantar alguma coisa. O projeto tá pelo FNHIS e não tem dinheiro para execução. Esse é 

o dilema. E assim, estou falando de um histórico do Paraná, de um terreno. Porque você pode 

pegar isso aí e multiplicar por seis, porque foram seis contratos que tivemos no Paraná do 

FNHIS. 

FS: Nenhum deles se concretizou em obras? 

MG: Para não dizer que não falei das flores, porque a gente se empolga e começa só falar 

mal, para você ver como funciona a máquina pública. Em Apucarana, acho que isso é bem 

legal de contar, tinha o terreno da SPU que ia ser nosso, e na primeira visita que a gente fez 

o prefeito disse assim: "eu tinha um projeto para aquele terreno ali, eu não gostaria que 

tirassem meu projeto para fazer casa, mas eu gostaria de doar outro terreno para vocês em 

troca disso, para vocês fazerem casa, porque eu também quero fazer casa". E aí foi bem 

bacana. Ele pegou o terreno que ia ser nosso, e nos passou outro que a gente construiu 150 

casas. Foi o primeiro empreendimento oriundo do Minha Casa Minha Vida 1, que foi o primeiro 

do Paraná pela entidade e ficou na história.  Então são 150 casas que a gente conseguiu 

fazer. 

Hoje eu falo assim pro prefeito aqui de São José: desde quando nós ganhamos o projeto já 

se passaram quatro prefeitos. Quatro gestões. E todos eles, com exceção dessa agora que 

ainda não fui conversar, falaram que ali é uma área muito nobre para morar pobre. E eu falo 

para eles "não tem problema, se a área é nobre para pobre, a gente faz uma permuta. É só 

vocês me darem uma área mais nobre ainda que vocês entendam que é para rico, e podem 

ficar com aquela área lá, sem problema".  

Então a gente não consegue trabalhar sozinha. Se não tiver o envolvimento com toda essa 

política que a gente faz, toda essa demanda que tem. Se não tiver esse envolvimento para 

além dos movimentos, do estado, do governo federal, com recurso ou sem recurso, ou de 

qualquer forma nos ajudando, a gente não consegue avanço. Consegue fazer o que São 

Paulo faz: botar um monte de gente na rua, muita gente na rua, fazer as ocupações e 

transformar mesmo a cidade em ocupação sustentável que é o que eles fazem, revitalizam 

os imóveis, eu acho isso muito legal, só que aqui no Paraná, mais propriamente dito em 

Curitiba, que é uma república. É desvinculada do país, é desvinculada do estado, ela é uma 

república fechada. Como disse o Lula: "Ela é uma república dela mesma".  

Uma cidade europeia, "aqui não tem pobre, aqui não tem favela", essa é a frase que você vai 

escutar de qualquer pessoa da elite que mora aqui, é assim que eles veem. E aí a gente tenta 

provar que não, que nós temos pobre, que temos ruas abertas, tem esgoto a céu aberto, que 

80% das nossas vilas aqui da cidade são ocupações, que a grande maioria é irregular, que a 

gente não consegue regularizar. Que aqui tem periferia igual a todas as outras cidades, tem 



pobre, tem IDH baixo sim, tem morador em situação de rua. Tem tudo que uma cidade tem, 

que as grandes metrópoles têm, só que com uma visão diferente. Por ter essa visão lá fora 

de cidade modelo, a gente acaba sendo desprovido das ações sociais, digamos assim.  

Por exemplo: Se a associação de moradores mandar pra, vamos supor, pro SESI, um projeto 

de ação social para essa cidade, certamente é negado. Porque tem a prioridade no Sudeste, 

no Nordeste, mas no Sul é bem essa linha, sabe? Mas enfim, eu moro aqui, fazer o quê? Tem 

que seguir para frente. 

FS: Então vocês estão até hoje com esse impasse para viabilizar a obra em São José 

dos Pinhais, e nos outros municípios também?  

MG: Nos outros municípios também. Nos outros certamente a gente nem vai insistir. Porque 

a gente nem pediu prorrogação, os outros municípios que a gente tinha terreno a gente não 

chegou nem a ter a CDRU. Só ficamos mesmo no termo de adesão que dava para gente 

pegar financiamento, só na hora da contratação mesmo que teria que estar no nosso nome 

o terreno. Mas até então a gente cuidou muito desse de São José para acontecer. Já fui falar 

com o secretário: "Olha, nós temos 3 anos para trabalhar pela prorrogação do terreno, e vocês 

tem 4, porque vocês assumiram agora. Se nesse tempo a gente não conseguir essa 

maravilha" - aí eu mostrei para ele o projeto, o projeto é lindo, sacada gourmet... 58 metros... 

garagem para cada um... área verde, só faltou a piscina. Quiosque com churrasqueira 

coletiva, churrasqueira individual na sacada para cada um, coisa linda.  

Aí ele falou para mim: "qual é o custo disso?" e eu falei para ele: "olha quanto que vai custar: 

110 mil cada apartamento. Você compra por quanto cada apartamento desse? Se não 

acontecer esse projeto, que é a menina dos nossos olhos e que é uma maravilha, eu sinto 

lhe informar..." - Aí nós levamos duas maquetes, uma com os prédios bem bonitos e a outra 

com a favela bem feia - "aí nós vamos ser obrigados a fazer essa implantação aqui, mas eu 

quero essa! É o nosso desejo. Mas então nós vamos ter que implantar essa aqui". 

Nada mais é do que pegar todo mundo que tá envolvido, e vamos lá. Cada um pega um 

quadradinho para morar e vamos fazer uma favela. Organizada depois? Sim. Mas num 

primeiro momento tem que dar aquele impacto, de lona amarela ou preta que seja, para eles 

aprenderem. E chamar reportagem, mostrar para ONG, chamar o Dito aqui, chamar a 

Evaniza, chamar o Adilson, chamar o povo todo, chamar até a Raquel, chamar todo mundo 

que gosta desses impactos e mostrar: Esse, nem que seja a última coisa que eu tenho que 

fazer na minha vida, mas esse aqui vai para um outdoor bem bonito com o nosso prédio que 

ia ser: "Esse é o nosso projeto, esse aqui é o do município". 

Então eu disse para ele "eu quero realizar esse sonho". Porque é muito tempo você sofrendo, 

as famílias desacreditam, você perde tempo, descrédito. Você acha que a entidade não fica 

em descrédito com as famílias que tão há tempo esperando? 

 

 

  



Entrevista Kaya Lazarini 
São Paulo/SP, 05 de março de 2021 

Fernanda Simon [FS]: Você como assessora técnica da USINA, acompanhou diversos 

projetos viabilizados pelo Minha Casa Minha Vida Entidades de perto. Qual a sua 

avaliação desse programa no fomento às práticas de autogestão? 

Kaya Lazarini [KL]: Acho que a primeira coisa é que esse é um programa não voltado para 

fomentar as práticas de autogestão. O objetivo dele não é esse, o desenho dele não é esse, 

portanto, a atuação dos técnicos que estão na ponta avaliando os projetos e entrando em 

contato com os arquitetos assessores técnicos que estão tentando provocar esse outro tipo 

de fazer projeto, esse outro tipo de fazer arquitetura... É uma relação baseada na 

desconfiança, é uma relação baseada no boicote, é uma relação baseada no "Puxa! Lá vem 

esses arquitetos inventando moda e querendo me dar mais trabalho!". 

Então, como é o PMCMV para fomentar iniciativas? É péssimo! Toda iniciativa que é nova... 

O que implica a autogestão? Eu acho que isso é importante. O que implica um processo 

autogestionário? Implica você buscar a mudança. A partir daquele processo você busca a 

mudança social, ou seja, necessariamente implica em você projetar outra cidade, com outra 

arquitetura, construir de outra forma, a partir de outras relações. O que significa isso? 

[Relações] Mais igualitárias, menos hierárquicas, e assim por diante. O programa não é 

voltado para isso, a legislação do programa não colabora com isso. Então, qualquer coisa 

que fuja dos padrões estabelecidos pelo programa - que são bem rígidos e que são feitos 

baseados nos padrões construtivos das empresas, ou seja, não tem nada a ver com outra 

lógica produtiva - à medida que você foge, você é condenado. Os técnicos não aprovam o 

seu projeto rápido, as famílias percebem, então é difícil construir com as famílias também. 

Porque é isso, se o programa não está desenhado para isso e isso é contra hegemônico por 

natureza, a gente quase que fica fora do lugar. E eu acho que isso é interessante! 

Porque eu fiquei pensando assim: Você vai trazer uma perspectiva... Porque é um mestrado 

que você está fazendo, né? Você vai trazer uma perspectiva crítica ou é um trabalho um 

pouco mais de retrato da realidade? De diagnóstico da realidade? Porque quando você me 

falou, me pareceu que era um grande raio-X do que está acontecendo no campo de atuação 

entre assessoria e assistência. O que eu acho super pertinente, super legal, super útil 

enquanto trabalho acadêmico. Mas me pergunto: Você vai ter uma perspectiva crítica? 

Porque eu acho também interessante! Agora, já colocando meu pitaco para você. 

Porque eu acho, Fer, que está uma grande geleia, na real. Essa coisa da assistência técnica, 

por exemplo, se confundir com a assessoria eu sei que não tem nada a ver com a pergunta. 

Mas vou só comentar. 

Eu acho que está uma grande geleia. Então, por exemplo, essas iniciativas do 'Vivenda', que 

estão se enquadrando dentro de assistência, não têm perspectiva nenhuma. E eu acho que 

a perspectiva política é o que muda tudo. 

Então, o PMCMV tinha uma perspectiva de produção habitacional em massa! 



"Ah, mas o Entidades era para as entidades." Sim! Mas com a mesma regra das empresas. 

Então se é com a mesma regra e a perspectiva não é a transformação, é evidente que não 

vai dar certo! 

Mas aí a Evaniza vai te falar assim: "Não, mas é que por dentro do programa a gente faz 

coisas!" 

É verdade! São as brechas que a gente busca o tempo todo! Brechas essas que estão cada 

vez difíceis de serem encontradas. Então acho que isso é importante também. 

Uma coisa são os programas e os movimentos fazendo aqui em São Paulo na década de 

1990, na redemocratização. Outra coisa é o MCMV nacionalizado. Por exemplo, Piquiá no 

Maranhão, que não tinha nenhuma experiência de luta por moradia, de produção 

autogestionária e aí isso pousa lá. O Entidades pousa lá, numa lógica clientelista. 

Então é muito difícil isso ser virtuoso. Ainda mais se a gente for considerar o movimento 

contrário da sociedade de empreendedorismo individual, a igreja neopentecostal, evangélicos 

- que é uma lógica também individualizante - o neoliberalismo - que é a razão neoliberal, não 

é o neoliberalismo em todo lugar do mesmo jeito, mas é uma razão - a autogestão é contra 

tudo isso. 

Então, uma vez que o programa não colaborava, a gente era lunático praticamente, 

entendeu? No projeto, na aprovação, na obra... Quantos técnicos da Caixa viram a obra do 

Piquiá e falaram assim "Mas porque vocês fizeram três tipos de casas diferentes? Dá muito 

mais trabalho!". Não tem lógica para eles, sabe? Porque não tem mesmo, do ponto de vista 

da racionalidade do programa não tem. Eu acho que a questão das racionalidades diferentes 

é muito importante, porque a gente está ‘dando murro em ponta de faca’. 

FS: Então, aproveitando que você falou do empreendimento do Piquiá, a minha 

próxima pergunta é: Quais as dificuldades que a USINA enfrentou no desenvolvimento 

desses projetos do MCMV Entidades? Você pode dar exemplos desses casos? 

KL: Não, eu vou te dar o exemplo de todos! Todos que a USINA fez no Entidades!  

Eu tenho uma raiva disso, porque são os últimos 12 anos da minha vida. De alguma maneira 

a gente acreditou que fosse ser possível transformar por dentro mesmo, buscar as brechas, 

achar as brechas e transformar por dentro - que é o que a USINA, na verdade, sempre fez. 

Eu acho que isso é interessante! Também existe uma centralidade na perspectiva política das 

assessorias. Então, o que é que cada assessoria quer? E acho que é interessante mostrar 

as diferenças de matizes. Por exemplo, o Vivenda se considera uma assessoria/uma 

assistência/empresa, para eles não deve fazer tanta diferença. A USINA se põe num campo 

que é: nós somos assessoria técnica, não estamos no campo da assistência, nós não somos 

empresa, não dialogamos com isso. Por que? Porque é política a questão! Eu fico insistindo 

nisso para você justamente porque os últimos trabalhos que eu tenho lido sobre assessoria, 

sobre luta por habitação e por autogestão, eles estão meio em cima do muro sabe, Fer. E eu 

acho que isso não colabora em nada com a transformação das nossas ações. Acho que muito 

mais elas caminham para o naturalizado, que é Vivenda, que tem a outra empresa recente... 

 



FS: Viva Arquitetura Popular? Habitat... 

KL: Isso! Tem uma outra também que me mandaram agora, enfim, de um figura igualzinho 

ao figura do Vivenda! E é um menino, de startup mesmo! Um menino falando "A nossa 

empresa consegue quantificar satisfação dos clientes." E isso é transformado em capital, em 

ativo financeiro! A USINA é uma ONG! A gente divide o dinheiro que recebe, é totalmente 

diferente a perspectiva. Isso é muito importante! 

Então vamos lá! Que projetos do MCMV a gente fez? Todos, hein! Vou te dar um panorama 

geral. 

O primeiro projeto do MCMV que a gente fez foi com a associação lá em Suzano, associação 

dos moradores do Jardim Miriam e adjacências. Vinculados à União dos Movimentos de 

Moradia, mas nada disso importa muito porque a associação, na real, foi encontrada por uma 

figura do movimento de moradia, a Rita Angelos, que era casada com Miguel Reis que estava 

como diretor de obras, talvez, diretor de habitação, secretário da habitação na prefeitura, em 

uma prefeitura do PT. Quem era o assessor do Miguel Reis? Edilson Mineiro! E aí a gente vê 

a conformação do movimento de moradia, uma célula em Suzano. O que eles fazem? Pegam 

dois terrenos bem localizados e falam assim: “a gente vai destinar isso daqui para um 

movimento de moradia, para fazer Entidades.” Isso foi em 2009, o Entidades lançando e eles 

falando "Vamos continuar a política". A Rita, fundadora da Leste 1. Ela se orgulha de dizer 

que levou a ata para firmar no cartório o estatuto pela primeira vez, e assim por diante... A 

Rita é uma figura histórica! Se quiser conversar com ela para saber mais, um pouco mais 

dessa história. 

O que aconteceu então? Eles conheciam a USINA e chamaram... E a gente pegou esse 

trabalho e fomos na primeira assembleia. Eu sou chamada para entrar... Então, em 2010 

começa. Eu sou chamada para entrar na USINA para este projeto, de Suzano. Foi minha 

primeira experiência na USINA. Eu, então, recém formada praticamente. Eu fiz TFG em 2008, 

me formei no início de 2009, venho trabalhar na Integra, que foi uma assessoria. Fiquei quase 

um ano na Integra. Fui trabalhar um tempinho com uma arquiteta que fazia CEUs, que fazia 

escolas e tal, fiquei um tempo com ela e depois fui para a USINA em seguida, no começo de 

2010. Sou chamada para este trabalho de Suzano. São dois terrenos, uma associação que 

não fazia isso, mas que a Rita estaria na frente. Em um determinado momento, Rita tem um 

desentendimento com o diretor da associação - que depois vai dar problema, é evidente - e 

ela sai. Quando ela sai eles ficam num vácuo organizativo e a USINA ocupou um papel muito 

importante de ator político. Então, quem tocava as assembleias, apesar de serem eles, era a 

gente que ajudava a organizar. A gente sempre estava muito centrado na política. Por que? 

Porque era um grupo que não fazia. 

"Ah, mas o que isso tem a ver com o programa?" Tudo a ver! A grande maioria dos projetos 

construídos foi com grupos que não sabiam. E o que isso gerou? Aí dá uma olhada nos 

levantamentos do Entidades. Tem coisas muito absurdas! No Maranhão mesmo - fora o 

Piquiá, que é um projeto diferente, mas muito pela USINA.... 

FS: Pela experiência construtiva, né? 

KS: Isso! Mais uma experiência construtiva! É isso, as pessoas não tinham como pautar o 

que poderia ser aquilo ali porque elas não tinham ideia do que poderia ser, aquilo não existia. 



E então, por exemplo, lá em São Luís tem um grupo vinculado ao MMP da Creusa Mar, que 

se você perguntar para a Evaniza ela vai dizer "ah, o Creusa Mar adora!". Mas por que? 

Porque está no campo do PT, porque é politicamente interessante e tudo mais. Agora, vai ver 

o projeto deles? É uma casa que não tem pilar! "Ah, mas é um bloco cerâmico estrutural?" 

Não, não! Não tem pilar, mesmo! Tem, o que eles chamam de cinta, embaixo - que na verdade 

é um baldrame em um bloco. Tem uma cinta em cima, que é tipo uma cinta que passa na 

casa inteira e não é apoiada em nada. Apoiada em bloco baiano de 8 furos, entendeu? Não 

tem estrutura! A Caixa aprova e mede! É ridículo! 

Aprova por que? E na verdade está todo mundo feliz, está todo mundo legal! A gente que é 

super fora do lugar! 

Voltando para Suzano. Resumindo muito a história. Como foi a experiência da USINA no caso 

de Suzano? 

Estão, esses dois terrenos passaram por um processo complicado de doação para a 

associação. E o que isso importa? Importa porque não é possível a prefeitura fazer doação 

de terra para entidade privada. Ainda bem, né! Porque senão seria 'a festa do caqui'. A 

prefeitura poderia doar esse terreno mediante aprovação da Câmara, mas a Câmara não era 

a favor da prefeitura. Então nunca ia aprovar, como nunca aprovou. Um dos terrenos 

conseguiu ser regularizado porque... Não! Foi isso! Porque a Câmara aprovou a doação, 

mediante a apresentação do projeto e tudo mais. E deu certo, que foi o terreno do '5 de 

Dezembro'. Então era assim: dois terrenos que eram próximos e tinham mais ou menos 1 

quilômetro de distância um do outro, numa mesma territorialidade - que era o Jardim Natal - 

que a gente desenvolveu um projeto em conjunto com aquelas 150 famílias. Um tinha 56 e o 

outro tinha 88, então eram mais ou menos 150. Não tinha um número fixo de famílias, era um 

pouco transitável por causa dessa coisa da associação. E os projetos eram irmãos, tinham 

as mesmas tipologias, mas os térreos se organizavam de maneira diferente. E aí começa o 

projeto da USINA. 

A USINA sempre busca empurrar para frente a política habitacional. O que significa isso? 

Significa que a gente nunca vai se contentar em produzir só o que é permitido. Porque em 

geral, o que é permitido é muito rebaixado. Não porque a gente fica inventando. Mas assim, 

o que é permitido? O que é o modelo do MCMV? É um apartamento de 38 m², tipologia única 

e pronto. O que a gente fez? Três tipologias, sendo 2 com dois dormitórios e 1 com três 

dormitórios e térreos abertos para a cidade. 

Era o primeiro projeto da USINA que tentava discutir arquitetura a partir dos térreos, porque 

eram bairros centrais em Suzano, porque aquelas pessoas todas sofriam por desemprego, 

porque quando a gente apresentou para as famílias a ideia de subir o prédio e deixar a 

fachada ativa - portanto, não ia ter muro no conjunto, não ia ser aquela coisa horrorosa de 

condomínio - todo mundo gostou. E por que eu to falando disso? Isso tem a ver com a lógica, 

que acho que é o que mais importa, né! A lógica de projeto autogestionário, a lógica de um 

processo que busca o direito à cidade, o direito à moradia não vai ser a lógica mercadológica, 

é evidente! A lógica mercadológica não é direito à cidade, é casa-mercadoria. Portanto, 

quando a USINA propõe esse tipo de coisa, significa necessariamente embate político e 

técnico dentro do programa, porque é evidente que a conta não vai fechar. É evidente! 

"Ah, não, mas na autogestão não tira o lucro e ganha mais?" 



Sim! Agora, você já visitou uns conjuntos do Entidades? Existe uma diferença fundamental 

entre alguns conjuntos e o projeto do Mutirão 5 de Dezembro. Dá uma olhada nos projetos, 

nas plantas, no tamanho das unidades, nas implantações. E dá uma olhada no 5 de 

Dezembro e depois a gente marca uma outra conversa e você me diz o que você acha do 

ponto de vista arquitetônico. Porque isso tem muito a ver com o como que a gente fracassa 

no programa. O que aconteceu: Os dois terrenos, um deles conseguiu ser regularizado. Outro 

estava em desapropriação e a Câmara nunca aprovou. E como nunca aprovou, essa obra 

nunca começou, a dos 88 do Tânia Maria. Só começou a do 5 de Dezembro. Nessa época, 

o Pedro estava se afastando da USINA. Já tinha se afastado e acho que isso é importante 

também porque as assessorias são muito dependentes das pessoas que têm experiência. 

Nessa época, Suzano, 2010, eu recém-chegada, O Higuchi também tinha entrado 

recentemente. 

O Higuchi entra em 2009, eu entro em 2010, com uma diferença de 6 meses. A gente vai 

tocando Suzano juntos. Entra o Rodrigo em Suzano junto comigo, mas ele sai. Depois entra 

a Frida, depois entra a Leila, depois entra Léo; vai trocando de gente. E eu e o Higuchi somos 

os que se mantêm no projeto participativo até 2015, quando começa a obra. É uma obra que 

tem o orçamento aprovado em 2013, outubro de 2013, se não me engano, era a data base. 

E quando ela começa em 2015, já começa com menos 15% de orçamento, certo? Só pela 

inflação, pela perda com a inflação. E o que tem a ver o projeto e a autogestão e a busca por 

materializar o que seria direito à cidade, ou por chegar o mais próximo disso, ou por fazer um 

projeto transformador, sabe? A diferença é que a gente faz um negócio que a conta não vai 

fechar. Se a gente fizesse um negócio mais amoldado ao programa, ou seja, menos voltado 

ao direito à cidade, ao direito à moradia, talvez a gente conseguisse alguma margem de 

manobra que é, no limite, o que fazem algumas assessorias. 

Elas se profissionalizam no MCMV, elas se amoldam ao programa. Por isso conquistam a 

obra e terminam a obra. 

O que aconteceu com a obra de Suzano? Começa a obra e a gente, por um milagre, consegue 

fazer 20 e poucos por cento. Chega uma hora que acaba o dinheiro e a gente ficou um ano 

tentando reprogramar o orçamento com João ajudando, principalmente com base na 

experiência dele na Juta. O que isso tudo tem a ver? A USINA estava insistindo na tecla de 

"a gente vai puxar a política para cima, a gente vai conseguir suplementação de recurso". 

Não conseguimos. 

Depois de um ano da obra parada e da gente tentando refazer o orçamento 'um milhão de 

vezes' e a gente estava em diálogo constante com a Caixa. Era eu e o Higuchi que estávamos 

à frente disso também, em uma grande dedicação. A associação dá um golpe, tira a gente e 

contrata uma entidade "tosca" de Goiás que prometeu para eles que se a obra  fosse para 

eles, eles iriam fazer tudo e que estava tudo tranquilo. Eles caíram, mandaram a gente ir 

embora. Porque é isso, a gente, no fim, era um bando de moleques para eles. 

FS: Sim. Eles ficaram insatisfeitos com esses atrasos. 

KL: É! E não entendiam exatamente o porquê. Mas é isso, na hora do projeto, claro que eles 

bancam o projeto melhor. Porque é a hora do sonho. 



Bom, então a obra para em dois mil... A obra dura 2015 inteiro, de janeiro a dezembro. Ela 

para e em 2016 é toda a reforma de orçamento e no fim de 2016 a gente é mandado embora 

por eles, a gente destrata com eles, faz todo um processo com a Caixa. E hoje eles perderam 

o terreno. Tinham as escadas metálicas plantadas lá já. A gente já tinha feito fundações, 

estava concretando a primeira laje e já tinha as escadas metálicas plantadas. E a gente nem 

começou as alvenarias, fez só uns caixões perdidos. Então, tinha bloco lá. Essa obra parou 

e nunca mais foi retomada. Acho que a associação, inclusive, já perdeu o terreno. 

Então essa foi a história 1, MCMV Entidades. Experiência 1 da USINA. 

Experiência 2 da USINA: Piquiá. O Reassentamento do Piquiá de baixo. 

Esse processo começa em 2012. Na verdade, as conversas com a USINA começaram em 

2010. Lá no Piquiá é muito fundamental a presença do Padre Dário e do Danilo, que eram 

pessoas que tinham experiências com a autogestão de São Paulo. O Danilo, advogado, 

conheceu a USINA por causa do Brás-Cuba (programa de integração Brasil - Cuba). E o 

Padre Dário, quando veio pro Brasil, foi pra Juta participar do mutirão na década de 1990. 

Eles estavam lá, a população querendo sair do lugar que estava por causa da poluição, a 

Vale oferece um projeto, a população nega - claro, com base na assessoria deles - e começa 

então uma luta por um projeto próprio muito baseado no que a USINA falava para eles 

também. "Vocês precisam lutar pelo espaço que vai ficar construído depois, é muito 

transformador! Vocês precisam lutar por outro projeto, não pode aceitar o projeto da Vale!" 

Em 2012 a gente entra no processo... 

FS: Projeto do Danilo e do Padre Dário?  

KL: Do Danilo e do Dário. Também fizeram uma concorrência no Brasil inteiro, muitos 

mandaram proposta.  

A nossa era a mais barata e também escolheram pelas condições que a USINA dava, que 

era de um envolvimento político no processo. Eles queriam isso. Queriam alguém que 

ajudasse nos caminhos em Brasília, queriam alguém que fizesse formação em autogestão 

com as famílias, e tudo mais. 

Então fizemos o processo participativo em 2012, aprova-se o projeto na prefeitura em 2013, 

Depois começa um processo na Caixa em 2014 e em 2015 finalmente eles são selecionados 

pelo Ministério das Cidades. 

Veja o tempo da burocracia e me ajuda a conectar isso com a autogestão e com as 

necessidades... Não existe! Demorar 5 anos... 

Em 2016 é que a Caixa começa a avaliar o executivo e aí o orçamento é aprovado em 2017, 

com a data base de abril. 

FS: Nesse momento vocês já estavam há 5 anos trabalhando lá? 

KL: Exatamente. A gente está há 5 anos trabalhando lá, sub-remunerados, já se dedicando 

de um jeito absurdo. 



A obra começa no fim de 2018 só. E o que é um projeto autogestionário em um lugar como 

aquele? Vamos discutir o que é autogestão. Autogestão é quando as pessoas podem decidir 

alguma coisa, isso é muito importante! As pessoas podem decidir! Se elas podem decidir, 

você acha que elas vão decidir com base no mercado ou vão decidir com base na vida? Elas 

vão decidir, evidentemente, com base na vida. A escolha do terreno, eles já olharam e falaram 

assim: "Cada um aqui pode ter um lote de 400 metros quadrados.". Que não é um lote 

pequeno! E um lote de 400 metros quadrados, em uma implantação que não seja uma 

implantação que não seja rodoviarista, portanto, cheia de rendilhado. Porque a lógica do 

programa é capitalista, precisa chegar carro em frente a todas e qualquer uma das casas - é 

obrigatório - e todas as vias têm que estar pavimentadas. Olha que ridículo! Mas aí começa 

o negócio da lei. As vias pavimentadas surgem depois, se não me engano. 

No começo, no MCMV 1 e 2 não era a regulamentação exatamente assim. Se tivesse menos 

do que 'tanto' podia não ser pavimentada. Tanto que a gente apostou um pouco nisso. Criava 

ruas bem pequenininhas que dava para passar uma ambulância se precisasse buscar 

alguém; mas que não ia passar caminhão de lixo, que não ia passar carro e que ninguém ia 

até ali para as crianças poderem brincar na rua, para manter uma sociabilidade que eles 

tinham onde eles moravam antes, que era rural. Então a lógica do desenho não é uma lógica 

construtiva/capitalista/racional de uma infraestrutura que vai seguir aquela produção em 

série. É um projeto caríssimo, de uma infraestrutura caríssima. "Ah, mas vocês fizeram um 

orçamento disso, né!" Sim! A gente fez lá em 2017, apostando que não ia precisar pavimentar 

as ruas menores e com outros valores, deu certo. Em 2018, no fim, quando começou a obra 

e depois quando começamos a ver esses serviços em 2019, impossível! Todos eram 

deficitários, todos! 

FS: O programa não previa esse reajuste no orçamento?  

KL: Não! Isso está na lei! Aí que é político, entende? Se isso está na lei do programa, se isso 

está na concepção e isso impede qualquer coisa que seja diferente do tradicional; ou vai ter 

que ter briga para conseguir romper com a lei - e para ter briga, tem que ter caldo social - ou 

você se adequa. E é por isso que eu acho que outras assessorias, no limite, tomam decisões 

mais acertadas, porque se adequam; portanto, constrõem; portanto, efetivam. As pessoas 

estão morando lá nos conjuntos, são muitas famílias que moram nestes lugares.  

No Piquiá a obra parou com 30%, parou de um jeito bom. A gente fez todas as casas até a 

12ª fiada, ou seja, não dá para diminuir o tamanho das casas. Então, qualquer empresa que 

for pegar essa obra - porque tem outra coisa no Piquiá, que é um problema nacional, da Vale, 

do Estado do Maranhão, um problema do Brasil. 

Então, muita gente quer resolver o Piquiá, por isso que eu acho que uma empresa - e eu acho 

que isso que está se desenhando lá - vai assumir essa obra. E a nossa estratégia era levantar 

e erguer as casas o máximo possível de maneira que não conseguissem diminuí-las ou cortar 

nada. E não vão, não dá mais, as casas já estão lá. Mas a gente também foi 'saído' desse 

processo a partir dessa incompatibilidade entre o projeto político-arquitetônico da autogestão 

e a adequação a um programa que é mercadológico e que está sendo, neste momento, 

operado por pessoas que não estão vinculadas à luta política da autogestão.  



Outras experiências... Aí vou encerrar porque tem mais duas experiências da USINA com o 

MCMV só. Na verdade, eu diria que tem uma. É, é só uma porque a outra nem se efetivou 

como MCMV. 

É o Parque São Rafael, que é o tal da Leste 1, que é o tal do Amarelo 1, 2 e 3, que são dois 

terrenos no Parque São Rafael, em São Paulo. É divisa com Mauá, perto do polo petroquímico 

de Mauá. E lá foi compra antecipada dos terrenos. Esse projeto foi contratado em 2015, se 

eu não me engano. São 700 unidades habitacionais em 3 conjuntos: um de 200, um de "não 

sei quanto" e outro de "não sei quanto". Agora não me lembro dos números, eu participei 

desse projeto. 

Lá é compra antecipada do terreno, então é isso: põe o máximo possível, adensa o máximo 

possível para conseguir pagar o terreno. Então é um adensamento em uma franja da cidade, 

faz limite com o Córrego do Oratório, em uma área que... Lá era uma plantação, então é meio 

semi-rural, borda de São Paulo. E vai ter prédio de 17 andares. Já tem um conjunto em frente, 

de predinhos que devem ser faixa 2 do MCMV e que deve ter 12 a 14 andares. É uma área 

que está em expansão e que segue um pouco mais essa lógica. 

Então começamos o projeto da USINA: 3 tipos de unidades diferentes e térreo livre. E é isso. 

Se você perguntar para mim "Você acha que ele vai fechar a conta?". 

Eu vou te dizer "Eu tenho certeza absoluta que não." 

E se você perguntar para mim "Você acha que vai conseguir aditivo financeiro?". 

Eu vou te dizer "Eu tenho certeza absoluta que não." É isso. 

A lógica como a USINA opera a autogestão, junto com os movimentos, em aliança com os 

movimentos, está cada vez mais deslocada desse momento histórico, portanto, dos 

movimentos também. Então quase que só dá para trabalhar com a Leste 1, que é quem faz 

mais autogestão. Mas mesmo assim, a Evaniza não estará lá coordenando esta obra. Quem 

estará coordenando esta obra são os novos da Leste 1, que também não têm experiência 

nenhuma porque houve um rompimento no nosso momento histórico. Não teve continuidade. 

Que obra a Leste 1 tocou a última vez? E, se você for investigar mesmo, como é a autogestão 

nesta obra? 

Se a gente depender da autogestão apreendida pelos últimos integrantes do movimento, será 

que a gente consegue corpo político para lutar por mais recursos? Não vai existir isso. Por 

isso, algumas assessorias são mais adequadas. Porque não dependem dessa luta "bizarra" 

por mais recursos. Precisam de um pouquinho de luta por mais recursos. Se você conversar 

com o pessoal, sempre tem luta por mais recursos, só que é pequena, média. O tanto de 

recurso a mais que a USINA precisa para essas obras, né... É outra lógica. Eu acho que a 

lógica que a gente está operando ainda é a lógica de programas locais, num momento de 

ascenso político, é uma lógica mais utopista, que puxa mais para cima a política, que propõe 

mais coisa, mas que está sendo esmagada. 

 

 



FS: O que resultou desse último trabalho? 

KL: Até hoje não começou a obra. Até hoje não concluiu a fase de projeto, que é a fase 1. 

Então tem 6 anos já, né! 

FS: E nesse caso, vocês têm uma boa relação com o movimento? 

KL: Nesse caso, que é a Leste 1, tem uma relação histórica com o movimento, tem uma boa 

relação. A equipe tem uma boa relação e a relação histórica é a que mais determina. Então, 

o último projeto que a gente fez com a Leste 1 foi a Paulo Freire, que foi muito boa. Mas é 

isso. A última vez que a gente fez obra com a Leste 1, terminou em 2010. A gente não fez 

nenhum MCMV com a Leste 1. Então essa relação vai continuar boa? 

E a relação fica boa quando a gente é efetivo no nosso trabalho, né? Isso é importante 

também. Não tem muita utopia nisso. A relação continua boa se a gente estiver executando 

bem. 

FS: E quanto às assessorias, de que forma o programa incentivava ou não esses 

agentes? 

KL: O programa não incentivava. O programa reconhecia a necessidade de um grupo técnico 

minimamente experiente para tocar, no caso dos grupos que não tinham experiência prévia. 

Por exemplo, no caso de Suzano e do Piquiá, eles só conseguem ser habilitados pela 

experiência da USINA de construção, senão eles não seriam. Mas se fosse um engenheiro 

que tivesse experiência em construção, eles também seriam, entende? Então, estimula a 

assessoria em si? Não. Estimula um trabalho técnico. 

FS: Tem uma outra questão, em relação às normativas do programa. Essas normativas, 

com o tempo, vão reduzindo e dificultando a participação das assessorias. Você pode 

comentar sobre isso? 

KL: No MCMV 1.... Ah, e tem um documento que eu fiz na USINA e que acho que está lá, 

precisava ir lá ver, que é um mapeamento das instruções normativas com o nome delas todas. 

Então "IN 34, IN 272, IN 'não sei o quê'...", a data e o que cada uma dizia resumidamente. Aí 

tem uma pastinha com as INs. Por que isso é importante? Porque a IN, as instruções 

normativas são o que ia saindo para atualizar o programa a cada vez. Nas instruções 

normativas é que eles liberavam também depois os.... Como chamava isso? Ah, não vou 

lembrar o nome, depois eu lembro. Era uma tabela mesmo, mas não tinha nome de tabela... 

Que tinham as regras das construções. Então, o que mais impactava eram as instruções 

normativas - que eram lançadas para atualizar o programa - e esse negócio que não estou 

me lembrando o nome, que não é IN, mas que vinha com as regras do programa, as regras 

construtivas. Então era lá que falava, por exemplo, que calçada tinha que ter 'tantos metros', 

era lá que falava o tamanho das unidades, a distância entre as coisas, e tudo mais... As INs 

impactavam um pouco mais na nossa remuneração. 

No começo, no MCMV 1, se eu não me engano... E aí você precisa conferir esse número nas 

INs, porque isso já faz 12 anos. E é isso, é do começo que eu estava na USINA, que a gente 

usava principalmente para Suzano. Se eu não me engano, era assim: 8% do valor total do 

investimento... O que é o valor total do investimento? É o valor da obra, que são os 'X' mil 



reais por unidade habitacional e que é normatizado. Isso também saía em cada IN. Isso é 

importante porque determina tudo. Então é o valor máximo, mais o valor vinculado à algum 

aporte. No caso sempre teve aporte no governo de São Paulo de 20 mil reais a mais por 

unidade, o valor sempre foi esse, se não me engano, ou tinha 10 mil, depois 15, depois 20.... 

Agora não sei. Então era isso, vezes o número de unidades. Então, por exemplo, no MCMV 

1, se não me engano, eram 50 mil reais por unidade habitacional no começo. E aí, 50 mil 

mais 20 mil dava 70 mil, vezes o número de apartamentos - por exemplo, 100 apartamentos. 

Então, 7 milhões, certo? Desses 7 milhões, 8% era para o que eles chamavam de 'assessoria 

técnica/obra'. Sendo que esses 8% era dividido em 2,5% para projeto e 5,5% para 

administração da obra pela assessoria. Na época, se eu não me engano, chamava 

'assessoria técnica/obra'. Faz diferença, porque no MCMV 2 eles fizeram uma mudança. 

Esses 8% passaram a ser para também a administração da obra. Quem executa a 

administração? Não é a assessoria. Porque a assessoria assessora a administração, mas 

não administra porque não é uma construtora. Entende que no MCMV 1 era uma lógica da 

construtora? Porque eles não conseguiam vislumbrar, na criação de regras do programa, que 

as entidades iriam administrar a obra. É óbvio que iria ser a assessoria. Porque a assessoria, 

na cabeça deles, era o quê? Uma empreiteira. Porque nada se encaixa, entendeu? Por que 

isso? Porque é uma lógica! "Ah, mas ninguém falou para eles?" Claro que falou! E o 

movimento estava lá ajudando a fazer o programa, mas não importa. Na hora de pensar, os 

caras não conseguem pensar fora da caixinha. Para eles, no MCMV 1, a assessoria era como 

uma empreiteira. Então, a gente ganhava 8%, sendo 2,5% para projeto e 5,5% para obra. A 

gente sabiamente colocava a administração da obra no orçamento. Então, daquele 70 mil por 

unidade, uma porcentagem daquilo era para pagar os administrativos. Estava lá 

"administração, mestre de obra, assim por diante..." e eles aprovavam. No MCMV 2, eles 

acrescentam a palavrinha "administração da obra e assessoria técnica". Aí ferrou! Porque os 

movimentos olhavam e falavam "esse dinheiro é nosso!" e a gente falava "impossível, esse 

dinheiro é nosso!". E aí quanto que ficava para cada um? Como você discute quanto vai ficar 

para cada um? Aí é um trabalho! Aí ficou ruim! 

FS: Isso reduziu o pagamento destinado às assessorias? 

KL: Na verdade, só o fato de criar uma disputa já foi ruim! Porque necessariamente iria 

diminuir! O que os técnicos da ponta começaram a fazer? Não aceitar quando a gente 

colocava itens da administração no orçamento, porque estava escrito 'administração' na IN. 

Por exemplo, na Caixa no Maranhão não aceitava. A Caixa aqui de São Paulo aceitava, 

porque aqui tem a pressão dos movimentos. E a gente volta para a lógica. Aqui tem a pressão 

dos movimentos na ponta, no técnico. Quem era o técnico na época? O Aladim, que foi de 

outra assessoria, que foi da Integra. Isso faz diferença? Total, porque a gente consegue falar 

na real com o Aladim! Fala assim: "'Mano', se esse dinheiro for dividido, a gente morre!". Ele, 

sendo de assessoria, olha e fala que vai aprovar com tudo dentro do orçamento. E ele discute 

com a diretora dele e fala assim "A gente vai matar as assessorias!". Ou seja, existia uma 

predisposição a não inviabilizar. 

No Maranhão existe uma predisposição a inviabilizar, por que? Porque a gente trazia mais 

problema. A gente trazia mais trabalho para eles. Tinha que analisar três unidades 

habitacionais. Por exemplo, quando ele aprova o nosso projeto, ele tem um problema lá em 

cima. Porque o projeto que ele aprovou sem pilar está irregular, certo? A gente fica expondo 

a contradição, não é positivo para ninguém. Portanto, a gente não dança conforme a música, 



sabe? E eu estou nessa posição da USINA nesse momento, depois de ter assinado os dois 

projetos do MCMV que fracassaram. Então acho que tem aí um lugar que eu estou agora que 

não é muito fácil. 

FS: Para finalizar, gostaria de saber, na sua opinião, de que forma os programas 

públicos deveriam abordar o trabalho das assessorias para estimular essa atuação. O 

que poderia ter sido diferente, por exemplo, no Entidades, nesses regramentos? Se um 

programa público fosse desenhado hoje, de que forma esse papel poderia ser 

abordado para que não aconteça o que foi relatado? Eu entendo que essa lógica 

mercantilista vai sempre eliminar o papel da assessoria por causa da questão política, 

pois não é apenas um trabalho técnico que vai fazer projetos carimbados e repetitivos. 

Como que um programa poderia apoiar e estimular esse trabalho?  

KL: O que seria um programa para estimular assessoria? O que eu acho? Programa nenhum 

vai resolver ou vai estimular o trabalho da assessoria. Porque o trabalho da assessoria só 

tem sentido enquanto um trabalho que assessora politicamente um grupo organizado. 

Portanto, a pergunta deveria ser "Que tipo de política pública poderia ser voltada para o direito 

à cidade? Que tipo de política pública deveria atender de fato as reivindicações dos 

movimentos sociais urbanos?". 

Essa política pública certamente valorizaria a assessoria técnica. Uma assessoria técnica do 

tipo da USINA, por exemplo, seria muito valorizada por uma política pública cujo objetivo final 

não fosse a casa-mercadoria, mas fosse a construção de cidade mesmo. A construção de 

sentido social da cidade, do direito. Porque, por si só, o debate da assessoria - para ser 

virtuoso e para valorizar o trabalho dos arquitetos - a gente sempre vai cair em reproduzir a 

lógica, sempre! É por isso que o CAU está estimulando cada vez mais iniciativas do tipo do 

Vivenda. O CAU não foi nem uma e nem duas vezes que me chamou para debater, enquanto 

USINA. Queriam que fosse eu, porque também acho que tem um movimento geral das 

assessorias do qual os mais velhos acumulam mais crítica do que os mais novos e, na mesma 

medida que os movimentos também vão se institucionalizando e as pessoas vão se 

despolitizando - que é um movimento maior, da sociedade -, nas assessorias isso também 

acontece, é normal. Não foi nem uma nem duas vezes que o CAU me chamou para debater 

junto com o TETO, junto com o Vivenda, e que pessoas importantíssimas, inclusive como 

Ermínia, falam que a gente tem que abrir um pouco os horizontes. E o que seria abrir um 

pouco os horizontes? Ampliar o nosso campo de atuação para ter mais 

assessoria/assistência. Legal, eu acho positivo, porque o papel social do arquiteto, por si só, 

já é positivo. Agora, se o fim desses trabalhos é reformar uma casinha, abrir uma janela, 

revestir um banheiro... Individualmente, isso não gera nada. qual a diferença disso e projetar 

casa para burguês? "Ah, a diferença é que você melhora a vida de uma pessoa.". É verdade. 

"E você melhora a vida de várias pessoas em uma favela.". É verdade. Por isso chama-se 

assistência, porque é um trabalho assistencial. No capitalismo, o trabalho assistencial tem 

função? Tem. É política? É. A importância do CRAES. É isso. 

Agora, onde entra a autogestão nisso? Aí que eu acho que é o grande nó. Em lugar nenhum. 

A autogestão não consegue ser estimulada dessa maneira, não é assim. A autogestão só é 

estimulada através dos movimentos que estão organizados pautando outra sociedade. E que 

não é a 'Dona Maria' reformando o banheiro. E não significa que o trabalho de reformar o 

banheiro da 'Dona Maria' seja menos virtuoso ou menos importante, não é isso! Porque eu 



acho que muitas vezes cai nesse lugar. "Ah, então o pessoal da USINA se acha..." Não, a 

gente não se acha nada, inclusive podemos fazer uma entrevista só sobre as críticas à 

USINA. 

Não é isso, a questão é a perspectiva política. A gente está perdendo perspectiva política 

com esse debate de "quanto mais arquitetos fazendo assistência, melhor é", a gente está 

caindo na geleia geral como todo mundo. E eu acho que, por isso, é o sucesso. E a onde a 

autogestão está nisso? Em lugar nenhum. 

FS: Sim, com certeza. Cai numa lógica totalmente individual. 

KL: Exato! E que se encaixa perfeitamente com o capitalismo, com as necessidades da 

população... Eu estou em um momento muito desanimada, fica difícil até o que eu falo. 

Porque, na real, a gente tem que pegar isso e sair quanto pior fica, mais possibilidade de 

transformação, né. Então não vai acabar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


