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  Resumo  A presente pesquisa tem como objetivo duas frentes de trabalho. A principal delas é o regate dos projetos de habitação social desenvolvidos pelo arquiteto João Filgueiras Lima, popularmente conhecido como Lelé, no contexto do maior programa habitacional patrocinada pelo Estado Brasileiro da história, o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Este, que foi um dos últimos projetos desenvolvidos pelo arquiteto falecido em 2014, é apresentado aqui em maiores detalhes comparativamente ao que foi exposto publicamente no ano de 2011. Localizados em dois bairros pobres de Salvador (Bahia) os projetos de Pernambués e Cajazeiras foram desenvolvidos pelo arquiteto e sua equipe no IBTH (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat), uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que tinha como objetivo trabalhar a partir das experiências anteriores desenvolvidas pelo arquiteto, sempre com foco nas questões de interesse social e principalmente no desenvolvimento de pré-fabricados em argamassa armada. Tais projetos revelam, apesar do programa simples, a maturidade de um arquiteto de trajetória fortemente marcada pela busca do apuro técnico no campo da pré-fabricação (advindo de suas constantes pesquisas tecnológicas) e por sua atuação profissional notoriamente ligada à necessária dimensão social do arquiteto como possível agente transformador da sociedade. A segunda frente, onde se tem uma abordagem lateral perante à primeira, refere-se ao contexto vivenciado pelo arquiteto durante o desenvolvimento destes projetos, onde a despeito de ter sido convidado pela própria presidência da república, burocracia e conflito de interesses (públicos e privados) se uniram como corresponsáveis para a sua descontinuidade. A partir disto a dissertação busca, principalmente através de fontes primárias, trazer à superfície a percepção e análise de Lelé sobre este e outros casos e propõe uma discussão sobre qual é, e qual deveria ser a posição do profissional de arquitetura como desenvolvedor do projeto arquitetônico dentro do processo de produção da habitação social de mercado. Palavras-chave: 1.Habitação Popular 2. João Filgueiras, Lima. 3. Processos Pré-Fabricados 4. Projeto de Arquitetura   



  Abstract  This research aims at two fronts. The main one is the rescue of the social housing projects developed by architect João Filgueiras Lima, also known as Lelé, as part of the largest government-sponsored housing program in the history of Brazil - Minha Casa Minha Vida (MCMV). The project, one of the last developed by the architect (June 19, 1931 – May 21, 2014), is more thoroughly analyzed here compared to what is of public knowledge. Located in two poor districts of Salvador (Bahia), the Pernambués and Cajazeiras projects were developed by the architect and his team at IBTH (Brazilian Institute of Habitat Technology), a civil society organization of public interest (OSCIP) with works based on previous experiences developed by the architect, always focusing on issues of social interest and especially on the development of prefabricated reinforced mortar. These projects reveal, despite the simple program, the maturity of an architect whose trajectory is strongly marked by the search of technical prerequisites in the field of the prefabrication (coming from his constant technological researches) and by his professional performance notoriously linked to the necessary social dimension of the architect as a possible transformer of society. The second front, which has a lateral approach to the first, refers to the context experienced by the architect during the development of these projects, even despite being invited by the presidency of the republic itself, bureaucracy and conflict of interests (public and private) joined as stewards for their discontinuity. From this, the dissertation seeks, mainly through primary sources, to bring to the surface the perception and analysis of Lelé on this and other cases and proposes a discussion about what is and what should be the position of the architectural professional as a developer of the architectural project within the process of production of social housing Market. Keywords: 1.Social Housing 2.João Filgueiras, Lima 3.Precast 4.Architecture Project   
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16  CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO  Minha Casa, Minha Vida (MCMV)1 é um programa habitacional do Governo Federal do Brasil, anunciado no dia 25 de março de 2009 pelo então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, que consiste no financiamento público da habitação para a população de baixa renda. Com o objetivo claro de combater o enorme déficit habitacional que assola o país o programa tinha como meta inicial a construção de 1 milhão de moradias mediante investimento previsto de 34 bilhões de reais (SANTO AMORE, RUFINO, SHIMBO 2015 P.16). Porém, de início é importante ressaltar o caráter econômico do programa como sua função primordial. O Minha Casa Minha Vida é, na origem, um programa econômico. Foi concebido pelos ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e Fazenda – em diálogo com o setor imobiliário e da construção civil, e lançado com Medida Provisória (MP 459) em março de 2009, como uma forma declarada de enfrentamento da chamada crise dos subprimes americanos que recentemente tinha provocado a quebra de bancos e impactado a economia financeirizada mundial. (SANTO AMORE, RUFINO, SHIMBO 2015 p.15)  Inicialmente focado apenas na questão da habitação, o programa foi remodelado no primeiro ano da gestão Dilma Rousseff, em 2011, com o estabelecimento de novas metas e diretrizes no lançamento do Minha Casa Minha Vida 2 (MCMV 2).2 Estabeleceu-se como principal meta o financiamento da construção de 2 milhões de residências no país até o ano de 2014, sendo 60% delas direcionadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00, com um investimento de R$ 71,7 bilhões. Como diretrizes a redução do déficit habitacional a distribuição de renda e inclusão social; e a dinamização do setor da construção civil e geração de trabalho e renda. 
                                                           1 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Minha_Casa,_Minha_Vida.  Acesso em 05/jan.   2017 2 Ver ‘Desafios para a política habitacional: 2º etapa do programa Minha Casa Minha Vida” – Disponível em: http://observatoriodasmetropoles.net/ Acesso em: 05/Jan.2017 



17  No dia 03 de julho de 2014 foi lançado a 3º etapa do programa (MCMV 3), um pouco antes da data limite do prazo eleitoral, a partir da qual candidatos são proibidos de participar de inaugurações ou de fazer pronunciamento em cadeias de rádio e TV.3 Não tendo apresentado detalhes de orçamento essa recentíssima versão do programa se ateve a informar sua nova meta; a entrega de 3 milhões de unidades habitacionais. Evidentemente houve investimento significativo por parte do governo federal no combate à falta de moradias minimamente dignas para grande parte de sua população, porém isso não significou que todo este investimento estivesse sendo aplicado de maneira realmente efetiva e abrangente. Sabe-se, de longa data, que programas políticos em sua maioria se preocupam com a letra fria das estatísticas e deixam de lado a oportunidade de instaurarem-se como políticas realmente afirmativas e autossustentáveis. A nova fase do programa perpetuava os problemas, entre eles o de sua falta de visão urbana. Segundo palavras do presidente do CAU/BR Haroldo Pinheiro: O Minha Casa Minha Vida 3 foi gestado da mesma forma que os anteriores:  um programa que atende sobretudo aos interesses do setor privado e não da sociedade como um todo.  Se isso não for corrigido, perderemos uma vez mais a oportunidade de utilizar os recursos. vultosos do programa para reorganizar as cidades em benefício de todos.4  Com essas palavras Pinheiro desvela um dos principais problemas que atinge a concepção, mantida desde o início, do referido programa habitacional federal. O Estado despe-se de sua responsabilidade de planejador urbano e a transfere, por meio de enormes investimentos públicos, à iniciativa privada. A condução indevida deste processo por parte das construtoras contratadas para atender a tal demanda resulta invariavelmente no agravo das condições habitacionais e urbanas em questão, visto que a iniciativa privada não possui uma visão institucional do todo, já que tem como objetivo primordial uma ideia bastante específica. O lucro.                                                            3 Matéria de Maria Carolina Marcello - Governo federal diz que lançou Minha Casa Minha Vida 3, mas não dá detalhes. O Estado de S. Paulo, São Paulo 3 jul.2014. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-federal-diz-que-lancou-minha-casa-minha-vida-3-mas-nao-da-detalhes,1522940. Acesso em: 08 out. 2016 4 ‘Haroldo Pinheiro critica a falta de visão urbana do Minha Casa Minha Vida ”, CAU/BR, 4 Jul.2014 – Disponível em: http://www.caubr.gov.br/a-falta-da-visao-urbana-do-minha-casa-minha-vida-3/ .Acesso em: 12 Dez.2016  



18  Ainda pelas palavras de Haroldo5:   O Estado não pode abrir mão de seu papel de planejador do uso e ocupação do solo de nossas cidades. Os prefeitos, ao receberem verbas do Minha Casa Minha Vida, devem pensar no futuro de suas comunidades, não fechar os olhos para a proliferação de anomalias urbanas, seduzidos por inaugurações imediatistas de obras com a presença de altas autoridades.   A primeira tentativa significativa de reestudo do programa se deu em 2011. Após a tragédia6 na região serrana do Rio de Janeiro onde devido a fortíssimas chuvas deslizamentos de terra que mataram mais de 900 pessoas a presidente Dilma Rousseff convidou7 Lelé para que trazer novas possibilidades e soluções baseadas no programa funcional estabelecido pela Caixa Econômica Federal (prédios de quatro pavimentos sem elevador e apartamentos econômicos com área útil de aproximadamente 40 m²).  A vocação social do arquiteto, que encontrou em Lelé uma de suas formas mais bem-acabadas, evidenciou-se nos seus dois projetos apresentados. A sofisticação apresentada nas ideias e desenhos simples do arquiteto, abordaram de maneira abrangente questões caras à realidade social de nosso país. Com seu pensamento integrado às reais necessidades de ação da arquitetura, Lelé foi além da demanda apresentada (melhorar o projeto arquitetônico recorrente do programa MCMV) e apresentou em forma de projeto, e em um conceito mais amplo do que o habitual, o que ele entendia como habitação:   Habitação não é unicamente o espaço que você habita, são as coisas todas que criam a sua vivência local, o trabalho que você tem, a escola de seu filho (...)                                                             5 Idem. 6 Tragédia na Região Serrana do RJ completa 5 anos nesta terça-feira (12). G1, Rio de Janeiro, 11 jan.2016 – disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/01/tragedia-na-regiao-serrana-do-rj-completa-5-anos-nesta-terca-feira-12.html. Acesso em: 10 fev.2017 7PORTO, Claudia Estrela - Lelé apresenta mais detalhes dos projetos para o Minha Casa, Minha Vida. PiniWeb, 17 jun.2011 – Disponível em: http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/lele-projeta-duas-propostas-para-o-minha-casa-minha-vida-220098-1.aspx. Acesso em: 10 fev.2017 



19  A proposta contemplava além das unidades habitacionais, creche, escola, área de lazer, e a instalação de uma pequena fábrica de argamassa armada no local, que poderia ser desmontada e transportada para outro local.  Seus projetos para as áreas de Cajazeiras e Pernambués, áreas da periferia de Salvador, apresentam a versatilidade da proposta enquanto implantação em terrenos das mais diversas topografias. A encosta de Pernambués, onde já existia uma série de construções precárias em palafitas serviu de inspiração para que o novo projeto apresentasse a mesma solução. As encostas de Salvador apresentam boa estabilidade, sendo que ao não se cortar ou aterrar o terreno pode-se fazer uso da topografia existente. Certo de que apenas um processo industrializado de qualidade poderia responder à altura aos desafios propostos, em todas suas dimensões, Lelé propôs que os projetos apresentados (e que obtiveram aval da própria presidenta da república) fossem realizados pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat8 (IBTH),  instituição sem fins lucrativos criado por ele em Salvador em 2009 cujo principal objetivo era a construção de obras públicas através da pré-fabricação. A despeito da aprovação oficial de Dilma para um projeto que respondia positivamente a maioria das questões levantadas pela problemática da habitação social brasileira, como baixo custo através da industrialização, valor estético, facilidade de execução (montagem manual proposta seria realizada pelos próprios futuros moradores), transferência de tecnologia, e outros, o projeto não teve o repasse de verba necessário para o instituto pois a Caixa Econômica Federal é impossibilitada de fazer tal transferência para instituições sem fins lucrativos. Lelé comentou sobre:9  Se fôssemos uma construtora, não haveria problema, tudo poderia ser feito mediante contrato. Não interessa ao Instituto Habitat se transformar em empresa construtora, e sim fazer pesquisa. A sobrevivência de uma construtora é baseada no lucro. O Instituto tem como objetivo a pesquisa arquitetônica e a construção, conforme vínhamos fazendo todos esses anos no CTRS.                                                             8 Lelé preside Instituto Habitat- Instituto promete pesquisas e projetos de interesse social. PiniWeb 26 jun.2009. Disponível em: http://piniweb.pini.com.br/construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/lele-preside-instituto-habitat-142697-1.aspx  9 PORTO, Claudia Estrela - Pré-fabricação e montagem manual caracterizam os projetos habitacionais criados por Lelé para o programa Minha Casa, Minha Vida. Revista AU Ed.208, Jul/2011 – Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/208/nossa-casa-nossa-vida-224303-1.aspx Acesso em: 10 fev.2017 



20  Questões burocráticas a parte, a iniciativa privada também não se sensibilizou ao projeto apresentado por Lelé. As construtoras contratadas, como principais agentes de implementação do Minha Casa Minha Vida, não apresentaram pensamento estratégico (e cívico) para, mediante a recepção da tecnologia desenvolvida, desenvolver-se a ponto de conseguir responder a esta demanda em escala e qualidade industriais.10 Houve lobby por parte das construtoras, junto ao governo federal, para que se aumentasse os valores unitários do programa a fim de que se otimizassem os lucros. Da época do desenvolvimento do projeto por Lelé o preço inicial previsto no programa era de 46 mil reais para uma habitação de 40 m², sendo que as construtoras já tinham solicitado aumento para 52 mil reais para a mesma habitação e já se movimentavam para alcançar os 70 mil, argumentando que a infraestrutura “puxava”11 o preço para cima. Lelé conseguiu, para a habitação de 40 m², chegar a um valor de 28 mil reais, ou seja, aproximadamente 700 reais o metro quadrado construído. No protótipo desenvolvido de dois apartamentos para Cajazeiras, que incluíram praça e playground para crianças e a própria fábrica, as unidades custaram 46 mil reais cada. Aumentando a produção conseguiu-se economia maior. Para o estudo de 40 unidades com toda a infraestrutura citada prevista a unidade cairia para R$ 39.750 aproximadamente.  Lelé questionado em uma entrevista feita em 200812, portanto um pouco antes de sua oportunidade junto ao programa Minha Casa Minha Vida, se haveria algum projeto que gostaria de fazer respondeu:  Gostaria de me envolver em uma industrialização que pudesse integrar todas as experiências que tive na área da argamassa armada. Ter uma fábrica e desenvolver isso. Acho que não dá mais tempo, mas esse era o meu ideal. Como essa aqui (o CTRS), só que essa é muito complexa, faz hospitais. Eu gostaria de ter desenvolvido uma fábrica muito mais simples, que fizesse creches, escolas, obras mais sociais. Esse seria meu grande sonho hoje.                                                             10 LIMA, João Filgueiras. “Entrevista à Adriano Carneiro. Revista ENTRE – Entrevista com arquitetos, Ed. Viana & Mosley, Rio de Janeiro 2012. Disponível em: https://issuu.com/g.kozlowski/docs/entre  11 Revista AU Ed.208, Jul.2011 12 Entrevista à Bianca Antunes, Revista AU Ed. 175, Out.2008. Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/175/artigo104612-5.aspx Acesso em: 10/fev. 2017  



21  Lelé com toda a sua experiência social e profissional teve competência e tempo, ao contrário do que imaginava, necessários para desenvolver este projeto. Um projeto “mais social” como ele próprio disse, dilatando o conceito pré-fabricado da habitação, rígida, inerte, inflexível para alçar as verdadeiras vocações que se pretendem ao local da morada. Que ela seja flexível, econômica, humana e acessível.  Justifica-se, portanto, o aprofundamento da análise dos projetos propostos pelo arquiteto dentro do contexto do programa Minha Casa Minha Vida pois seus conceitos, advindos de sua experiência humanística e técnica, estas referentes as tecnologias desenvolvidas por Lelé nos CTRS e o IBTH, se configuram historicamente como respostas ativas à problemática da arquitetura e construção civil brasileiras. De maneira complementar também se fazer necessário o estudo dos demais atores envolvidos (iniciativa pública e privada) para que consigamos compreender o porquê de trabalharem muitas vezes em concorrência, e não consonância como deveriam. E para além disso investigar como boas ideias arquitetônicas e construtivas podem ser implementadas (e tornarem-se viáveis) para um número cada vez maior de pessoas.    



22  ELEMENTOS E MATERIAIS DA DISSERTAÇÃO  Esta dissertação apresenta durante todo o seu desenvolvimento forte apreço pelas fontes primárias. Em grande parte, são entrevistas e palestras do Arquiteto João Filgueiras Lima que permeiam as páginas deste trabalho, e partem delas a origem das análises aqui elaboradas. Desde o início buscou-se a opinião e análise do principal protagonista dos projetos que são objetos de estudo deste trabalho. Fortuitamente são inúmeras as entrevistas, artigos, ou vídeos, onde Lelé pessoalmente emitiu suas considerações e opiniões sobre os mais diversos assuntos. As entrevistas em que o arquiteto discorre sobre sua experiência no programa Minha Casa Minha Vida assim como palestras, aulas e conferências que contaram com sua presença e tiveram os projetos de Pernambués e Cajazeiras expostos fazem parte de maneira estrutural desta dissertação, como já dito. A pesquisa pelos projetos arquitetônicos das duas implantações realizadas (Pernambués e Cajazeiras) para o programa MCMV sempre foi objeto de interesse para uma apreensão mais completa do estudo aqui proposto. Infelizmente o material disponível, em sua maioria na internet e em poucas publicações impressas, limitava-se à escassa publicação. Poucos desenhos, perspectivas, croquis e plantas.  Buscou-se, portanto, um contato direto com responsáveis pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat (IBTH) a fim de se obter ajuda na tentativa de acesso a este material.  O IBTH não respondeu as solicitações, devido à quase estagnação de suas operações. Porém depois de alguma persistência a gentilíssima arquiteta Adriana Filgueiras Lima, filha e parceira profissional constante de Lelé, se mostrou totalmente solícita no fornecimento de amostra do material desenvolvido para este projeto. Adriana mora no Rio de Janeiro e não vai mais à Salvador com frequência após o falecimento do pai. Segundo suas informações todo o material referente a este projeto encontra-se em Salvador, que segundo o próprio arquiteto chegava à níveis de detalhamento executivo. Impossibilitada de no momento fornecer este material Adriana enviou um outro, mais simplificado e ilustrativo. São as apresentações dos dois projetos, com os quais este trabalho é referenciado quando da exposição de detalhes do mesmo. Algumas análises e desenhos dos projetos, realizados pelo autor deste trabalho, podem apresentar imperfeições pois todos foram realizados com os arquivos enviados como 



23  referência, porém nenhum deles enviado em arquivo editável. Todo o material encontrava-se no formato de PDF. A despeito do material não ser completo ele foi cabal na conclusão desta dissertação, e fez com que fosse possível uma imersão maior nos detalhes e anseios do projeto. A atitude de Adriana foi indispensável para a continuidade deste trabalho e por isso merece todos os agradecimentos possíveis.  

 Figura 1. Lelé e sua filha Adriana – Prêmio Trip Transformadores. Foto Lucas Lima 2009    



24  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO   CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO Capítulo de caráter introdutório onde as ideias gerais da dissertação são apresentadas.  CAPÍTULO 2 - LELÉ Capítulo onde, são apresentadas características do arquiteto João Filgueiras Lima.  O início de seu percurso profissional, influências e experiências determinantes que moldaram o seu fazer arquitetônico, fazem parte do recorte biográfico proposto neste trabalho.   CAPÍTULO 3 - A POSIÇÃO DO ARQUITETO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE MERCADO  Capítulo onde é apresentado as relações de trabalho exercidas pela figura do profissional de arquitetura dentro da engrenagem de produção da construção. Em especial aqui trata-se de arquiteto inserido dentro da cadeia produtiva das chamadas habitações sociais de mercado (objeto principal do MCMV), e pretende-se estabelecer as diferenças claras entre as práticas profissionais destes e a de Lelé.  CAPÍTULOS 4 E 5 – APRESENTAÇÕES PÚBLICAS E PROJETO DE ARQUITETURA Dois capítulos que se complementam. O primeiro direciona-se à análise de duas apresentações feitas pelo arquiteto (congresso e escola de arquitetura) onde o mesmo discorre sobre os projetos do MCMV. São feitas diversas análises e comentários a partir das exposições do arquiteto.  O segundo se detêm à exposição e análise, dos detalhes técnicos dos projetos, a partir de desenhos, ilustrações, perspectivas e croquis. CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS    Apresenta as considerações sobre os conteúdos expostos até então, em um primeiro ponto direcionando a atenção às qualidades e ideias dos projetos arquitetônicos aqui estudados, e posteriormente discorre sobre às relações de trabalho existentes entre o arquiteto, o Estado, e a iniciativa privada, resultando na inviabilidade dos projetos MCMV.   



25  CAPÍTULO 2. LELÉ É preciso esclarecer, desde o início, que Lelé não é apenas um especialista em hospitais, como é frequentemente considerado, por ter desenvolvido grandes projetos de arquitetura hospitalar em determinado momento de sua carreira e em função de circunstâncias muito especiais. Essa definição equivocada nos distancia da realidade essencial de seu pensar e fazer, de suas preocupações centrais na produção como arquiteto. Lelé talvez seja um daqueles poucos arquitetos que foram capazes de retomar a função e a origem da arquitetura em sua essência, considerando projeto e construção como partes inseparáveis de uma realidade sociocultural na qual se inserem.13 Com a citação acima, Roberto Pinho apresenta uma das principais características de seu amigo João Filgueiras Lima e consequentemente o afasta de uma percepção enganosa, e recorrente entre muitas pessoas, inclusive arquitetos e estudantes.  Tanto a biografia quanto o percurso profissional de Lelé são amplamente conhecidos e difundidos. Uma série de trabalhos acadêmicos, artigos, entrevistas e livros existem e estão disponíveis facilmente através de uma consulta pela internet.  Seria quase tautológico, portanto, a repetição de certas informações neste estudo. Dentro deste contexto, o que esse capítulo se propõe é fazer um recorte dentro da biografia do arquiteto, do começo de sua vida profissional e de vivências e experiências que moldaram o arquiteto tanto no âmbito técnico (racionalização, industrialização) quanto no âmbito humano (relações de trabalho, coletivismo na prática arquitetônica e construtiva).  Logicamente que Lelé evoluiu o seu pensamento e prática ao decorrer de sua vida. As experiências de cada uma de suas fábricas14 são únicas e contêm as suas especificidades; mas inseridos no contexto do estudo do projeto MCMV certas práticas e ideias (projeto e construção) se relacionam fortemente com experiências do início de sua vida profissional. Os valores humanísticos que começaram a ser gerados na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, associadas à extensa bagagem técnica que viria                                                            13 RISSELADA, Max (org); LATORRACA, Giancarlo (org). A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção. São Paulo: ed. Imprensa Oficial, 2010, p.47 14 MARQUES, Andre. A obra de João Filgueiras Lima, Lelé: Projeto, Técnica e Racionalização. Universidade Presbiteriana Mackenzie, tese de mestrado, 2012. 



26  inicialmente desenvolver-se quando de sua experiência em Brasília (e posteriormente em sua universidade), cimentaram um novo arquiteto. Este novo profissional, completo, abarcando aspectos técnicos e humanos em suas práticas, provou-se já maduro com sua ativa participação na RENURB (Companhia de Renovação Urbana de Salvador, 1978-1981) e no episódio da construção das escolas transitórias rurais de Abadiânia15, em Goiás, 1982-1984. Portanto, daí resulta o recorte biográfico proposto. Lelé não era um especialista, que por definição mais comum seria aquele àquele que se ocupa exclusivamente de um ramo particular de uma ciência, de uma arte. Lelé era um generalista16. Um profissional que não poderia dissociar o produto do processo, a obra do projeto.  Lelé forjou-se como arquiteto sobre certas influências que moldaram fortemente sua visão de mundo e prática profissional, muitas delas advindas de características específicas da época de grande efervescência cultural e política onde iniciava sua vida profissional. O arquiteto, iniciado no mundo da construção da arquitetura e construção de maneira acidental17 vivenciava no início dos anos 60, período em que o País atravessava fortes mudanças culturais e estruturais, sendo que definitivamente a mais importante de todas foi a construção de Brasília e a percepção de desenvolvimento e caminho à modernidade para qual o Brasil parecia definitivamente caminhar.  Esta, seria a sua segunda base de formação profissional e intelectual, e que Lelé considerava a mais fundamental18, porém para se ter uma dimensão mais apropriada de suas bases devemos recorrer às suas bases.    
                                                           15 LIMA, João Filgueiras. Escola Transitória-Modelo Rural: experiência com argamassa armada. Brasília: MEC, 1984. 16 Entrevista à Simone Serpa, Revista Arquitetura e Construção/ Especial Construção sustentável Ed Dez.2010. Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/lele-arquiteto-bem-estar-630033.shtml 17 VILELA JUNIOR, A. J. A casa na obra de João Filgueiras Lima, Lelé. Dissertação de Mestrado. Brasília: UNB 2011 p.300 18 LEONÍDIO, Otávio. Eu vivo numa ilha. Entrevista com João Filgueiras Lima, Lelé, em 2007. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/15.058/5170 



27  ESTUDANDO ARQUITETURA  Nascido em 1932, na zona norte do Rio de Janeiro, João Filgueiras Lima, de apelido Lelé (que segundo o próprio lhe fora dado em homenagem a um jogador do Vasco da Gama onde atuava na mesma posição que o arquiteto em sua juventude) acatou a sugestão de um amigo, que reparara em seu talento em desenhar caricaturas (VILELA JUNIOR p.298), e prestou o vestibular. Foi admitido na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro, escola de grande tradição por onde passaram, entre outros, nomes como Oscar Niemeyer, Milton Roberto, e Affonso Eduardo Reidy. A despeito da faculdade de arquitetura na época, estar instalada no edifício da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, a preocupação da grade curricular do curso de arquitetura não se limitava à “parte artística” da profissão. Lelé recorda (LEONÍDIO, 2007) da consistência do conteúdo técnico ministrado em sua faculdade: Engraçado, pois era de se supor que ali na Escola de Belas Artes houvesse, digamos, uma atenção maior para a parte artística – e evidentemente que havia –, mas havia também um estímulo muito grande à parte técnica. Eu me lembro, por exemplo, que os cursos de geometria descritiva, de concreto armado, de resistência dos materiais eram muito estimulados na Escola. Tenho, por exemplo, uma formação muito sólida em concreto armado e mecânica (...) Foram cursos, portanto, muito valorizados na Escola, tão valorizados que o paraninfo da turma foi um professor de concreto armado.  Essa formação rigorosa, absorvida por Lelé de maneira integral, teve segundo o próprio arquiteto o protagonismo de uma figura especial. O arquiteto Aldary Toledo. A figura do arquiteto Aldary era recorrente nas afirmações de Lelé quando questionado sobre suas principais referências antes de ir para Brasília. Em suas palavras Aldary era um arquiteto de formação muito ampla, de uma formação cultural muito grande (LEONÍDIO, 2007). Esse resgate da persona de Toledo, é pertinente para uma melhor compreensão do que viria a ser a prática de Lelé, devido a uma série de características que foram apropriadas ao seu vocabulário arquitetônico e prática profissional. Dentre elas destaca-se, 



28  especialmente um humanismo extremo e vocabulário variado, segundo suas disponibilidades e também compreendidos em seus potenciais construtivos. (VILELA JUNIOR apud PEIXOTO, 2011 p.26) A despeito da sua faculdade ter uma excelente grade curricular técnica, a bagagem humanística adquirida junto à figura de Aldary marcaria profundamente Lelé. Aldary Toledo é, além de um arquiteto da primeira geração de modernistas, um autêntico artista que conviveu com Portinari, tendo sido este seu professor de desenho e pintura. Ao seu círculo de convivência pertenceram Oswald de Andrade, Jorge de Lima, João Cabral de Melo Neto, Lucio Costa, Attílio Corrêa Lima (...) (...) um homem de uma cultura formidável.  Era um sujeito extraordinário.  Eu sou arquiteto, hoje em dia, e devo a ele, porque ele é quem me formou.  Ele fez minha formação, tudo que sei devo a ele – me deu o conceito de arquitetura.19 Essas características de natureza humana, que são evidentes na obra e prática de Lelé, foram vitais na composição da segunda fase de formação de Lelé, e a mais fundamental. Sua ida para Brasília.  Essa etapa de formação, que segundo o próprio não precisamente humanista ou artística, mas propriamente no sentido técnico da profissão (LEONÍDIO, 2007) se deu principalmente no enfrentamento do recém-formado arquiteto com o gigantesco, e complexo, canteiro de obras da futura capital. Lelé, formado em 1955, presenciou vivamente o debate sobre o plano de Brasília, e mediante a gigantesca demanda por operários e técnicos para que a construção da nova capital se desse em velocidade extrema se candidatou para fazer parte desta empreitada.  
                                                           19 PEIXOTO, Elaine. Lelé: O arquiteto João da Gama Filgueiras Lima. Dissertação de mestrado. São Paulo: FAU USP, 1996 



29  BRASÍLIA  Brasília tratava-se de uma verdadeira causa nacional, e simbolizava um estado de autoafirmação necessário. Tal magnitude é muito bem retratada na afirmação do filósofo Roland Corbisier20. Essa tarefa (...) de desenvolvimento, de integração nacional, de construção da Nação Brasileira (...), embora seja de conteúdo econômico e social, é fundamentalmente política e ideológica. Não são as forças do mercado, entregues à sua espontaneidade, ao seu livre jogo, que nos permitirão corrigir os desequilíbrios internacionais e os desequilíbrios internos, promovendo, no prazo que nos interessa, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do país. A tarefa é urgente porque se trata de reduzir, a prazo curto, a discrepância entre o nosso atraso, a nossa pobreza, e o progresso e a riqueza dos países altamente desenvolvidos. Trata-se de recuperar o tempo perdido e de converter o espaço em tempo, a geografia em história.   Recém-chegado ao cerrado do planalto central brasileiro Lelé se defrontou com um cenário de demandas urgentíssimas e prazos extremamente exíguos. Para uma dimensão real destas questões se faz pertinente recorrermos à memória do próprio:  A rigor, minha função em Brasília não era propriamente de arquiteto. Detalhei projetos de superquadras, desenvolvi projetos de execução, mas já havia os projetos de Oscar Niemeyer – projetos que nós obedecíamos rigorosamente. Devido à precariedade de Brasília, o canteiro de obras e toda a implantação da obra foi muito difícil. Então, esse foi um aspecto fundamental na minha formação de arquiteto. (LEONÍDIO, 2007)  Apesar de não ter sido, propriamente, um arquiteto em Brasília, suas funções e tomadas de decisão no canteiro foram iniciadoras do processo que a partir dali só iriam se                                                            20 Roland Corbisier, Brasíllia e o desenvolvimento nacional. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1960, p. 46. 



30  desenvolver em crescente em sua obra. A despeito da arquitetura de Brasília, ser sofisticada nas linhas de Niemeyer, o seu “levantar (ou o “sair do chão”21 como Sérgio Ferro dizia) era tremendamente antiquado e opressivo. Sob essa perspectiva não é de todo contraditório imaginar que o conceito de racionalização no processo construtivo dificilmente se daria num ambiente desse tipo, porém Lelé ao lidar com a urgência da construção da cidade, sentiu-se em necessidade de trabalhar dessa forma.  Segundo palavras do arquiteto:  Quando fui pra Brasília em 1957, todos os arquitetos e engenheiros foram para lá com a missão de construir as superquadras. Nós tínhamos que atender a demanda de prazo, pois a capital ia ser inaugurada em dezembro. Pela primeira vez eu senti a necessidade de trabalhar em termos de racionalização, não só para reduzir os custos, mas sobretudo para reduzir os prazos.    A primeira providência que tomei foi fazer acampamentos pré-fabricados para poder implantar rapidamente os canteiros. Eu fui responsável pela montagem de todo o acampamento e naquela época o acampamento era uma cidade. Nós tínhamos 2 mil operários que tinham que morar lá, ter refeitórios, lavanderias, todas as coisas. Então precisávamos construir uma pequena cidade que Brasília não tinha. Durante a construção da superquadra ainda não existia nenhuma experiência sobre industrialização e o desperdício de madeira era brutal para fazer o concreto (...) Eu me lembro que ali eu comecei a propor não a industrialização propriamente dita, mas alguma coisa racionalizada. A tentativa era eliminar o desperdício de formas de madeira. Muita coisa foi racionalizada e não industrializada, pois todos os projetos eram repetitivos, havia onze prédios projetados por Oscar Niemeyer na 
                                                           21 ARANTES, Pedro - O Retorno de Sérgio Ferro – Revista AU Ed. 115 Out/2013 – Disponível em: http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/115/artigo23575-1.aspx 



31  superquadra 108 praticamente iguais. Isso dava margem para racionalizar.22 Apesar de não se tratar de industrialização, como afirmado por Lelé, essas experiências seriam embrionárias dos processos de racionalização que se desenvolveriam por toda sua vida profissional.  Esta “pequena cidade” que Brasília não tinha obrigou as construtoras por soluções de pré-fabricado em madeira (TRIGO, 2009 p.30), sendo que houve a necessidade de se montar uma grande oficina de carpintaria onde os projetos eram executados.23 A industrialização na construção já era tida por muitos, como uma resposta ativa para responder às demandas da construção. A Europa, dentro do contexto do Pós-Guerra obrigou-se a industrializar sua indústria de construção civil. As demandas europeias de construção (em todas as frentes possíveis, desde habitações à equipamentos públicos) e suas respostas à estas questões refletiram ao redor do mundo as possibilidades de se optar por determinados sistemas.   UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  Depois de Brasília, a nova etapa profissional de Lelé seria trabalhar na Universidade de Brasília, a convite de Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro. Toda a experiência acumulada pelo arquiteto com a sistematização de novas propostas para atender as urgências desmedidas do canteiro de obras da nova cidade do planalto central o chancelaram para seguir adiante em uma nova etapa. Lelé aqui comenta como foi direcionado à esta nova empreitada24:  É engraçado, eu sempre imagino que a nossa vida muitas vezes é conduzida por questões acidentais. Brasília foi uma questão acidental na minha vida. Mas que me direcionou para um tipo de trabalho que, com o tempo, eu fui assumindo, até pelo fato de tê-lo desenvolvido. Por                                                            22 RISSELADA, Max (org); LATORRACA, Giancarlo (org). A arquitetura de Lelé: fábrica e invenção. São Paulo: ed. Imprensa Oficial, 2010. Entrevista a Ana Gabriella Lima Guimarães, 6 de novembro de 1998, Salvador. P.58 23 LIMA, João Filgueiras. O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004. 24 LEONÍDIO, 2007 



32  exemplo, quando eu fui para a Universidade de Brasília (UnB), trabalhando com o Oscar: como eu tinha uma experiência de obra, fui me integrando na direção dos trabalhos de pré-fabricacão, da industrialização, de coisas afins. Então o Darcy Ribeiro, que era um homem extremamente criativo e entusiasmado, sugeriu, em 1962, que eu viajasse para o Leste Europeu, como objetivo de estudar melhor a questão da industrialização da construção. A pré-fabricação foi muito empregada na Europa no Pós-Guerra, com a necessidade de reconstrução, principalmente na área de habitação. E foi muito estimulada na União Soviética e nos países do Leste, regiões que haviam sido muito destruídas (...) Nós fomos visitando país por país; passávamos por exemplo uma semana na Alemanha, depois íamos para a Tchecoslováquia, de lá para a União Soviética. A Tchecoslováquia, por exemplo, era bastante desenvolvida, já tinha uma cultura construtiva bem mais sofisticada, com um tipo de pré-fabricação diferente. Depois disso, também estivemos na França. Foi uma viagem muito produtiva.  Para além da assimilação de conteúdos técnicos, estas viagens ao Leste Europeu, apontaram para as relações de trabalho existentes na construção e para, não só o reconhecimento da necessidade do trabalho manual, mesmo diante de um processo industrializado, mas também à valorização, e consequente respeito que se deve apresentar aos esforços humanos neste processo.  As ideias do campo socialista, que não apenas regiam os países do Leste europeu, mas também em boa parte do grupo da UnB25 faziam com que se assimilasse esta nova dimensão, e a necessidade de se equilibrar as relações de opressão existentes dentro de um contexto de canteiro.  A visão de uma nova cadeira produtiva do fazer construir, respeitando as relações de trabalho se defrontara com a experiência diametralmente oposta à da construção de Brasília. 
                                                           25 GRINOVER, Marina M. Laboratório de Projeto e Construção: prática da arquitetura na obra de Renzo Piano e João Filgueiras Lima, FAU-USP, Tese de Doutorado: 2015.  



33  Segundo Grinover (2015, p.333) “Podemos dizer que o contato com a corrente marxista fundamentou valores do trabalho humano que levaram o arquiteto a investigar os sistemas produtivos industrializados numa chave diferente daquela da exploração do trabalho.” Partindo dessa experiência social do trabalho, pressupõe-se que tal vivência colaborou fortemente na construção de um arcabouço intelectual para as práticas profissionais futuras do arquiteto. A preocupação com a desqualificação do trabalho humano e a crítica aos meios de produção que visam apenas lucro estão no pensamento intelectual do arquiteto, ao montar fábricas que respeitaram, sobretudo, o trabalho, a opinião dos funcionários e proporcionaram uma forma consciente de toda a cadeia produtiva. Numa utopia de integração ‘homo faber’ e ‘animal laboriens’, vê-se uma meta atingida nas fábricas montadas por Lelé posteriormente. (GRINOVER, 2015 p.335)  Após retornar de sua expedição europeia Lelé trouxe em sua bagagem uma nova visão de processos, construtivos e humanos, e somadas às suas experiências anteriores no canteiro de Brasília (mais especificamente nas áreas de racionalização) o arquiteto ajudou a implementar na universidade um novo plano pedagógico, na mesma medida que desenvolveria projetos e construções pela CEPLAN. Desta maneira estabeleceu-se “um campo de investigação e ensino estruturado na relação direta entre o projeto e a construção. Capitaneado por Lelé, o episódio consolidou seu entendimento da relação técnico-construtiva com o ensino e o trabalho de arquiteto.” (GRINOVER, 2015 p. 337). Inicialmente os projetos desenvolvidos por Lelé eram em sistema pré-fabricado em concreto armado. O Colina (edifício residencial para professores) e o ICC, conhecido como Minhocão e de autoria de Niemeyer foram feitos na época da Universidade. Após o seu fechamento pelo golpe militar de 1964 o hospital de Taguatinga e o CAB (Edifícios das Secretarias do Centro Administrativo da Bahia) foram desenvolvidos. A partir deste momento Lelé procuraria trabalhar com outro material, a argamassa armada. 



34  Os prédios de habitação da Colina, onde moram os professores da UnB, são todos pré-fabricados. Os prédios de serviços gerais também são dessa época. Fizemos uma série de projetos – era um grupo: alguns projetos são meus, mas outros são em parceria com Oscar. O embrião da pré-fabricação foi a Universidade, embora a fábrica não tenha se concretizado por causa da revolução. O ICC –Instituto Central de Ciências da UnB, conhecido como Minhocão – um projeto grande de Oscar para o qual estudei a parte da industrialização, foi todo feito em pré-fabricado (MENEZES, 2004) 

 Figura 2. Prédio de habitação da Colina. Fonte: LATORRACA, 2000 

 Figura 3. Vista aérea do Instituto Central de Ciências à época de sua construção Fonte: www.unb.br  
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 Figura 4. Hospital de Taguatinga, Brasília. Autora: Joana França  

 Figura 5. – Secretarias do Centro Administrativo da Bahia. Fonte: Flickr Samory Santos     



36  RENURB E A ARGAMASSA ARMADA  A prefeitura de Salvador em 1978, na figura de seu prefeito Mário Kertész, colocou como uma de suas prioridades lidar de forma mais afirmativa com a questão de infraestrutura e saneamento básico. O envolvimento de Lelé com essa nova fase da cidade tem a ver com isso e suas primeiras experiências com o uso da argamassa armada remontam a esta época. A busca por agilidade e economia na construção levariam Lelé a deixar de lado os pré-moldados em concreto no início dos seus trabalhos para a prefeitura da capital baiana, e consequentemente o fariam resgatar experiências em argamassa armada desenvolvidas por Pier Luigi Nervi26na década de 40 (RISSELADA). Saneamento básico e drenagem eram os dois maiores problemas com que Lelé se defrontaria nessa nova etapa profissional, à frente da recém-criada empresa municipal RENURB (Companhia de Renovação Urbana de Salvador).  As ocupações urbanas muitas vezes desordenadas na capital baiana comprometiam questões de drenagem em lugares onde a topografia era extremamente propícia para deslizes de terra e consequentes desabamentos.  Com uma topografia extremamente acidentada, não raras vezes com desníveis próximos a 40 metros, havia extrema urgência no equacionamento rápido e econômico destas situações. As soluções de Lelé começaram a se fazer por meio de peças pré-fabricas em argamassa armadas bastantes simples, mas eficazes. A escada drenante foi uma das mais importantes. Segundo texto de Roberto Pinho em Risselada (2010 pp 50-51): No caso de Salvador, as soluções propostas pretendiam resolver problemas relacionados à topografia da cidade, definida por elevações que se estendem até à cota de quarenta metros, e vales muitas vezes                                                            26 Pier Luigi Nervi (1891-1979) foi um engenheiro civil italiano. Foi o responsável por resgatar o ferrocimento criado por Joseph Louis Lambot (que criara um material com o objetivo de substituir a madeira em construções navais e arquitetônicas, já que era impermeável). A tecnologia que estava praticamente esquecida há quase um século foi resgatada por Nervi que continuou desenvolvendo o material dando-o maior visibilidade. Com a implementação de armadura difusa junto à argamassa, Nervi constatou que o seu comportamento a tração melhorara e consequências como fissuras apresentavam menor suscetibilidade. 



37  ocupados por construções que tiveram início nas cumeadas., debruçaram-se nas encostas e os alcançaram, mais recentemente. Assim, as peças utilizadas nessas intervenções, que compunham a escadaria drenante para o escoamento das águas ou o canal de esgoto, são exemplos do alcance de uma arquitetura verdadeiramente universal que utiliza a tecnologia da industrialização da construção por meio dos pré-moldados para responder a uma situação bastante específica. Quanto a esta especificidade é preciso esclarecer que se Lelé, através da Renurb, não tivesse crido o sistema de escadarias drenantes e canais de esgotamento sanitário, montados com peças fatiadas de argamassa armada, pesando no máximo 50 quilos cada uma, podendo ser transportadas manualmente para o interior profundo da favela, muitos bairros da periferia estariam até hoje sem saneamento básico, pois não há como entrar nesses bairros pobres com as máquinas convencionais sem remover a população. Utilizou-se então um princípio generalista da pré-fabricação em argamassa armada, extensiva, que possibilitava uma velocidade adequada na solução dos problemas e devolvia qualidade de vida, através do saneamento básico, às comunidades de baixa renda.  

 Figura 6. Módulos para composição da escada drenante Fonte: IBTH 
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 Figura 7. Rampas e escadarias drenantes. Fonte: Estudo Técnico 64 – ABCP 

 Figura 8. Operários manuseando manualmente peças de argamassa armada – Fonte: IBTH    
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 Figura 9. Peças para contenção de encostas e suporte das escadas drenantes – fonte: IBTH Aqui é importante abrir parênteses e marcar esse momento como um ponto importante de destacamento de Lelé em comparação com outros grandes arquitetos. Leonídio (2007) explicita bem essa diferenciação quando comenta que, em seu julgamento, a grande riqueza na arquitetura de Lelé é exatamente o fato de não fazer, em sua obra, distinção entre arquitetura como obra de arte e arquitetura em geral. Ou mesmo entre arquitetura e infraestrutura. O fato de Lelé preocupar-se profundamente com o fazer de objetos tecnicamente simples, mas que representam mudança real na vida de pessoas que precisam, faz toda a diferença; ainda mais partindo do princípio em que vivemos em um País onde até 2010, segundo o IBGE27, 40% dos domicílios brasileiros não possuíam saneamento básico. Parte dessa preocupação de Lelé se reflete na categoria profissional dos arquitetos, posto que para o próprio (LEONIDIO, 2007) a fragmentação do conhecimento está cada vez maior, e ou o arquiteto assume esse papel, de pensamento integrador entre diversas frentes e demandas, ou não terá mais sustentabilidade social. Esta experiência com reurbanização de favelas empreendida à frente da REURB é fundamental para a compreensão de seus projetos para o programa Minha Casa Minha Vida que viria a realizar.                                                              27 Luis Bulcão Pinheiro - IBGE: 4 em cada 10 domicílios do País não têm saneamento básico. 17 set. 2010 Disponível em: https://noticias.terra.com.br/brasil/ibge-4-em-cada-10-domicilios-do-pais-nao-tem-saneamento-basico,8b9b4bc92690b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html . Acesso em 20 fev.2017 



40  ABADIANIA  Segundo o próprio arquiteto trata-se, apesar da aparente simplicidade do projeto, o seu maior sucesso profissional (MARQUES, 2012 p.202). Este projeto, surgido na cidade de Abadiânia / GO foi repetido, com algumas alterações as vezes) nas fábricas posteriormente montadas, como em Salvador e no Rio de Janeiro.  “Por incrível que pareça, acho que meu maior sucesso profissional foi nessa cidadezinha de Goiás, porque houve um envolvimento total da pessoas. Abadiânia era uma cidade tão primitiva, tão pobre, que nem havia operários. Eu tinha de fazer uma espécie de cartilha para ensinar as pessoas a trabalhar. Primeiro a gente começou fazendo peças industrializadas em madeira, a única forma de envolver a população era fazendo coisas bem simples. Mas a madeira embora desse uma resposta rápida, era perecível. E ali não tinha escola rural, não tinha nada”. (MENEZES, 2004 p.57)  Após a sua saída da RENURB, devido a mudança de gestão política, Lelé somou sua bagagem (com as experiências adquiridas em sua empreitada soteropolitana) com aproximação com técnicos da Escola de Engenharia de São Carlos (principalmente na figura do engenheiro e professor Frederik Shiel) para partir para concepção de um edifício completo com a tecnologia da argamassa armada. (TRIGO, 2009 p.33) No ano de 1982, Lelé integrou-se a um projeto chamado AMA – Ação do Município de Abadiânia, cidade extremamente pobre do estado de Goiás. A despeito de todas as dificuldades iniciais Lelé se demonstrava altamente motivado com a nova possibilidade que se aproximava.  Na época que fui demitido da Prefeitura (Salvador), estava tão entusiasmado com o processo da argamassa armada que, quando começou a abertura política e nosso amigo Vander Almada foi eleito Prefeito de uma cidade do interior de Goiás, Abadiânia, resolvi embarcar na aventura. Ele reuniu várias pessoas de outras áreas, médicos, educadores. Queríamos fazer uma experiência – modelo em Abadiânia, no meio do mato. Fui encarregado da minha parte – isso foi feito de graça –, e ficava lá pelo menos cinco dias por semana. Em Abadiânia, 



41  qualquer coisa que a gente fazia – a inauguração de uma escola, por exemplo – era um acontecimento, havia festa e até baile na terra, naquela poeirada, e eu era obrigado a tocar acordeão para as pessoas dançarem. Toquei muita música em Goiana nesse período. Eles pediam e eu tinha que tocar as músicas locais. Construí uma fabriqueta em Abadiânia, bem improvisada. Primeiro fizemos pontes, depois escolas, vários equipamentos de uso rural. Foi nesse período, em 1982, que Leonel Brizola ganhou a eleição para governador do Rio pela primeira vez, e seu vice, meu amigo Darcy Ribeiro, me chamou para trabalhar com eles. Eu lecionava na UCG (Universidade Católica de Goiás), porque a experiência de Abadiânia foi financiada também pela universidade, tínhamos conseguido dinheiro com ela. E Darcy levou Brizola até Abadiânia. De repente ele desceu lá, num aviãozinho bem ordinário, levantando poeira. Ficou impressionado com nosso trabalho e me chamou para ir para o Rio”. (MENEZES, 2004 p.57)  Lelé, considera este projeto como seu maior sucesso profissional pelo fato de ter conseguido, mediante um pensamento integrado (típico de um arquiteto generalista) conseguir realizar em todas as frentes possíveis um projeto que contou com a participação ativa da população local. A mão de obra qualificada pelo próprio arquiteto se deu em parte através da confecção de um manual chamado “Escola Transitória – Modelo Rural”. (LIMA, 1984). Neste trabalho Lelé consegue didaticamente apresentar todos os componentes e etapas de montagem dessa escola, sendo que o emprego da mão-de-obra local, não especializada, o que fora uma condição de projeto. A escola de Abadiânia converteu-se em experiência piloto de um projeto que implantaria cinco pequenas usinas de pré-fabricados no estado de Goiás, incluindo o território do atual estado de Tocantins, para construir escolas por todo o estado. As peças da escola eram leves e de fácil transporte, com dimensões não superiores a 5m. (TRIGO,2009 p.35)    



42  Talvez esse seja o projeto que mais se assemelhe, conceitualmente, ao que imaginara para os seus projetos do MCMV em Cajazeiras e Pernambués. A proposta do arquiteto mostrou-se possível (por considerada um sucesso) pelo fato de que se provou como real a possibilidade de que com uma mão de obra de baixa qualificação, mediante um aprendizado técnico específico (na figura da cartilha e de Lelé) pode-se trabalhar dentro de um processo tecnológico sofisticado. A tecnologia, dentro do projeto proposto, pode ser considerada sofisticada exatamente por sua simplicidade. Somados os fatos de que o projeto possuía apenas 16 componentes (MARQUES, 2012 p.202) (racionalizando assim seu processo produtivo e imprimindo eficiência nas mini usinas propostas) e eram todos leves (máximo de 100kg), possibilitando a sua montagem manual a edificação quando pronta caracterizou-se como exemplo sólido de arquitetura possível, dentro de um sistema integrado, racional, humano e de sofisticação técnica. 

 Figura 10. Capa do manual desenvolvido por Lelé para a escola modelo de Abadiania. Fonte: Manual Escola Transitória, modelo rural. MEC. 1984  
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 Figura 11. Sala polivalente – Fonte: Manual Escola Transitória, modelo rural. MEC. 1984 

 Figura 12. Montagem. Fonte: LIMA, João Filgueiras. Escola Transitória. Brasília: MEC, 1984.   
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 Figura 13. Escolas rurais para, 50, 70, 120 alunos e urbana para 160 alunos. Fonte: LIMA, João Filgueiras. Escola Transitória. Brasília: MEC, 1984. 

 Figura 14. Escola em argamassa armada, João Filgueiras Lima, Abadiânia. Fonte: LATORRACA, 1999.  



45  CAPÍTULO 3 A POSIÇÃO DO ARQUITETO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE MERCADO.  O processo de produção da habitação social de mercado aqui relatado insere-se dentro do contexto do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), instaurado pelo governo federal em 2009 durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo objetivo (ou discurso) a priori era o combate ao déficit habitacional brasileiro através de financiamento público da habitação para a população de baixa renda. A construção desta política, desde o início, se deu de maneira articulada com o mercado privado de maneira que os interesses do segmento da construção civil se sobrepusessem ao pretenso ideário social da narrativa governamental de fornecer habitação a quem mais precisasse (SANTO AMORE, 2015) Os termos “habitação social” e “habitação de mercado” apresentam definições distintas, originalmente por terem diferentes sistemas de financiamento, e aqui a conjugação dos dois termos deve-se a mesma lógica que Shimbo (2010) usa em sua tese de doutorado (Habitação Social, Habitação de Mercado – A confluência entre Estado, empresas construtoras e capital financeiro. Junho/2010) onde a produção de habitação do chamado segmento econômico obedece quase que exclusivamente a lógica da reprodução do capital por parte de grandes empresas do mercado imobiliário. O conceito de habitação social surge a partir da intervenção estatal da era Vargas, segundo Bonduki (1994)  em seu livro “Origens da Habitação Social no Brasil”, e tem como premissa o financiamento e produção da habitação pelo próprio Estado destinada à população de baixa renda.  Aqui, devido ao protagonismo do mercado privado na execução desta “política social”, e se valendo de suas relações institucionais com o governo e simultaneamente com o capital financeiro o conceito de habitação social é subvertido em outro. A de um produto de mercado que tem mais a ver com lucro do que com qualquer tipo de viés social. Seguindo essa lógica da reprodução do capital, principal prioridade das grandes produtoras deste tipo de produto, aqui se procurará discutir o papel do arquiteto (produtor do projeto arquitetônico) nessa cadeia produtiva, e como para maximizar ao máximo o lucro da empresa construtora o seu trabalho profissional é fortemente reconfigurado. 



46  O segmento econômico da construção civil (voltado a produção de imóveis residenciais com valores de até R$ 200.000,00, destinado às famílias com renda mensal entre três e dez salários mínimos) lançou, em 2006, aproximadamente oito mil e quinhentas unidades habitacionais ao redor do país. Em 2008 essa produção cresceu aproximadamente nove vezes produzindo mais de setenta e oito mil unidades. Este crescimento significativo no volume de produção foi possível devido a vários fatores como o contexto de estabilidade econômica vigente, a queda dos juros dos financiamentos e o estimulo para os créditos imobiliários por parte de iniciativas públicas e privadas. Aproveitando-se dos benefícios dos incentivos públicos e da tendência mundial da financeirização da economia (etapa inexorável da contemporaneidade do capitalismo mundial) o mercado imobiliário apresentou um crescimento extremamente agressivo (FIX, 2014). Essa produção foi responsável pelo desenho de significativas porções de áreas urbanas, talvez só comparável ao processo de autoconstrução de moradia recorrente há décadas por todo o território nacional. O programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, contribuiu enormemente para a continuidade e crescimento deste tipo de produção. A iniciativa federal teve como objetivo primeiro preservar o país da crise financeira global iniciada no ano anterior com o colapso do sistema hipotecário norte-americano. Com o objetivo de se construir quase 4 milhões de moradias até o final de 2014 o programa se configurou como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico nacional. Apesar do discurso oficial governista o real sentido desta política se mostrou claramente de caráter econômico, e para tanto a participação dos grandes agentes do mercado imobiliário privado no desenho institucional do programa foi fundamental.  Concebido a “quatro mãos” (caixa econômica federal e construtoras) as estratégias de produção das grandes empresas construtoras se definiram de acordo com a política de crédito do governo federal. (SANTO AMORE, 2015). Seus produtos, em sua maioria, eram alinhados aos limites dos valores dos imóveis financiados pela caixa econômica federal, e o dito segmento econômico tornou-se um dos principais responsáveis pelo crescimento da construção civil nos últimos anos. 



47  A lucratividade destas grandes construtoras, que atuam principalmente neste segmento, resulta da produção em larga escala, e para tanto a padronização de projetos arquitetônicos e tecnologias construtivas foi fundamental. Essa expertise é determinante na operacionalização das atividades desenvolvidas durante o processo de produção da habitação social de mercado e reflete-se numa reconfiguração bastante significativa das atividades profissionais exercidas por todos que fazem parte da divisão de trabalho correspondente a esta cadeia produtiva. O papel do arquiteto, enquanto produtor (ou “criador”) do projeto arquitetônico deste tipo específico de mercadoria (habitação social de mercado) é determinado segundo a lógica da redução dos chamados “ciclos de produção” da empresa construtora. A redução de custos e de prazos nas entregas contratadas obviamente maximizam os ganhos destas empresas, e para tanto o oficio do arquiteto (e de todos os outros profissionais que fazem parte desta linha de produção) foi moldado de acordo com este objetivo fundamental a toda empresa privada; o lucro.  Grande parte da atividade do produtor de projeto arquitetônico já está previamente configurada pela empresa construtora e de certa maneira “limita” o trabalho criativo do arquiteto, função esta que deveria ser considerada como fundante de seu ofício. O papel da arquitetura foi fundamental para a padronização do produto (tipologias, fachadas, estilos, paisagismo, etc.), porém de certa maneira se restringiu ali a sua participação no que se refere a sua capacidade de concepção do espaço construído.                                                                                              ARQUITETURA, PROCESSO DE PRODUÇÃO, ALIENAÇÃO E CAPITAL  Há muito se discute o papel da arquitetura e do arquiteto e aqui abordaremos dois autores, Sérgio Ferro (2006) e Paulo Bicca (1984), a fim de relacionarmos suas considerações com este profissional de arquitetura responsável pelos projetos arquitetônicos das grandes empresas produtoras de habitação social de mercado.  Em seu livro “Arquiteto, a máscara e a face” Bicca (1984) afirma: E o fato de o arquiteto ser o suporte de um trabalho intelectual dividido do trabalho manual faz da sua existência algo de profundamente social e inevitavelmente comprometido com as contradições daí resultantes. Enquanto agente da produção que 



48  pressupõe a divisão do trabalho entre o conceber e o construir como intrínseca a todo o processo produtivo da arquitetura do qual faz parte, ele tem sua existência determinada por aquilo que é básico às sociedades divididas em classes; ele participa inexoravelmente – de modo mais ou menos consciente, pouco importa – da reprodução de uma sociedade estribada na propriedade e posse privadas dos bens materiais e dos homens. São esses o estigma e a contradição que carregam consigo todos os arquitetos, posto que, e malgrado certas diferenças ideológicas, o trabalho de todos depende da “livre disposição da força de trabalho alheio”, isto é, depende da exploração e da dominação do operário da construção civil. Para Sérgio Ferro (2006) Arquitetura é mercadoria que serve ao capital e, portanto, procura sobretudo, a mais-valia que alimenta o lucro. Para tanto, há forçosamente exploração do trabalho, sua mutilação e submissão às autoridades representantes do capital (e em grande parte dos casos a Arquitetura faz parte desses representantes). Segue uma série de consequências: irracionalidade do projeto (a simplicidade da construção exige injeções de boas doses de mistificação para justificar a “necessidade” da dominação); desaparecimento de qualquer vestígio de arte (fruto exclusivo de trabalho livre) – e, no polo operário, miséria, salários baixíssimos, doenças, acidentes, desqualificação, etc.  Inserido na perspectiva que vivemos o neoliberalismo não só como ideologia, mas também como forma de governo, e pacotes de medidas econômicas, como afirmou Rodrigo Hidalgo em sua exposição sobre “Urbanismo y Urbanización Neoliberal”, há de se concordar que a arquitetura, e consequentemente o arquiteto, são mercadorias que se fazem com significado desde que sirvam ao capital. Retomando Paulo Bicca (1984), citando Karl Marx em O Capital:    



49  Os trabalhadores são indivíduos isolados que entram em relação com o capital, mas não entre si. Sua cooperação só começa no processo de trabalho, mas depois de entrar nestes deixam de pertencer a si mesmos. Incorporam-se então, o capital quando cooperam, ao serem membros de um organismo que trabalha, representam apenas uma forma especial de existência do capital. Por isso, a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalho social é a produtividade do capital.  Aqui, a despeito da posição do arquiteto em relação aos outros trabalhadores na cadeia produtiva da construção formulado por Ferro e Bicca, nota-se que não só a divisão do trabalho intelectual e do manual ensejam entre si relações de dominação, como notoriamente dizem sobre a relação do arquiteto com o operário, mas pode-se afirmar que todos os participantes, abaixo do setor hierárquico dirigente, desta cadeia produtiva desenvolvem alienadamente o seu trabalho em prol da reprodução do capital.   Dentro das premissas acima descritas as atividades deste arquiteto “autor” do projeto arquitetônico (aqui diferenciado dos outros arquitetos que estão envolvidos no processo produtivo, como coordenadores de obra, fiscalizadores, e “despachantes” de projetos legais para aprovação nas prefeituras) podem ser resumidas a um único objetivo. A padronização de produtos. As grandes construtoras, produtoras da habitação social de mercado, produzem este tipo de mercadoria (no sentido duplo marxista tanto como objeto útil como veículo de valor) em série. Essa produção padronizada flerta com certa concepção de industrialização da construção, porém tem muito mais a ver com o gerenciamento e logística de certos procedimentos que otimizam os ciclos produtivos destas mercadorias do que com o conceito de “padronização, industrialização e taylorização” preconizados por Le Corbusier em seu ideário consagrado no livro “Por Uma Arquitetura”.   Esta concepção clássica de industrialização, característica fundante da arquitetura moderna, é definida por Le Corbusier tendo a experiência fordista como lição aos arquitetos modernos. 



50  O desenvolvimento de tecnologia que proporcionasse a capacidade da reprodutibilidade da arquitetura executada, seria a mesma responsável por mudanças científicas, morais e artísticas no tecido social como um todo. Essa abordagem corbusiana, um tanto quanto “heroica”, elevaria a arquitetura a um patamar central na construção dos espaços construídos que resultariam em cidades com uma nova ordem social, econômica e cultural. Essa centralidade da arquitetura, enquanto profundo agente transformador social é duramente criticada por Bicca (1984), que a considera uma ilusão (de certa maneira proposital) com certos objetivos bem definidos. Raciocínio, ou melhor. Ideologia que corresponde à forma de pensar imbricada na divisão entre o trabalho intelectual e o manual, conforme Engels já evidenciou ao sintetizar o processo de constituição dos homens enquanto resultado de seu próprio trabalho, o qual vai-se tornando cada vez mais complexo e variado, aparecendo então as artes, as ciências, as instituições do Estado, etc.  A despeito destas confrontações é importante distinguirmos os conteúdos originais dessa produção em série para com a produção em série da construtora de habitação social de mercado, objeto do nosso estudo. Mesmo com o objetivo em comum, de maximizar a capacidade produtiva tento como preceito básico a economicidade, a produção em série é totalmente distinta entre estas duas concepções. Conforme diz Shimbo (2010, p.209):  A arquitetura moderna pressupunha uma mudança social aliada à produção industrial da habitação, a partir de um projeto de uma nova sociedade, o “estado de espírito da série”. Já a empresa construtora procura uma produção em série a fim de se obter uma maior apropriação privada de lucros e atender ao perfil socioeconômico do seu nicho de mercado.   



51  O ESPAÇO E ATRIBUIÇÃO DO ARQUITETO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO  O trabalho do arquiteto enquanto produtor de projeto arquitetônico, foi claramente deslocado no processo de produção da habitação social, e isso se deveu, como descrito anteriormente, aos grandes incentivos à produção residencial promovidos pelo governo, e a capitalização de construtoras e incorporadoras. O potencial criador da figura do arquiteto (e aqui afirmo não haver necessariamente grandes pretensões de seja este um profundo agende transformador social), foi completamente submetido ao sabor do capital e por consequência totalmente repaginado para o desenvolvimento de atividades especificas na cadeia de produção da habitação social de mercado. Como já descrito o papel da arquitetura foi importantíssimo na criação da padronização das tipologias habitacionais, porém ao mesmo tempo o papel do arquiteto foi reduzido no tocante a elaboração de projetos arquitetônicos e cada vez mais limita-se às atividades de gestão e logística e de “implantação” das tipologias habitacionais pré-definidas nos diversos terrenos disponíveis para as construções. Atualmente a contratação dos arquitetos por parte das grandes empresas construtoras se dá por três maneiras distintas (SHIMBO, 2010). Como trabalhador registrado na empresa, gerenciando arquitetos subcontratados. Como profissional de um escritório de arquitetura contratado pela empresa, organizando espacialmente as tipologias dos empreendimentos. Como profissional de um escritório subcontratado pelo escritório contratado pela empresa construtora, com as mesmas atribuições do profissional anterior. De todas as maneiras, o arquiteto, desenvolvedor de projeto arquitetônico, tem suas atividades resumidas a práticas limitadíssimas como desenhos de fachadas (objetivando uma certa “fetichização” da mercadoria, buscando normalmente um estilo neoclássico que emula um poder aquisitivo mais alto que invariavelmente seduz as camadas mais desfavorecidas), paisagismos extremamente pobres, e estudos de implantação de projeções de edifícios previamente concebidas pela empresa construtora. Importante ressaltar que essas “concepções arquitetônicas” apresentam sempre um mesmo norte em comum, a maximização do potencial construtivo dos terrenos (e disso deriva-se estudos de legislação específicos de cada cidade onde se dará o 



52  empreendimento) e a utilização do padrão mínimo para construção de baixa renda, estabelecido muitas vezes pelo órgão de financiamento habitacional correspondente. A partir destas configurações mínimas exigidas pelos programas habitacionais do governo, estas grandes empresas já estipulam todo um percurso de atividades a serem desenvolvidas por seus funcionários, inclusive os “autores” do projeto arquitetônico. Esses “saberes” pré-determinados fazem todo o sentido em um processo que tem como objetivo claro a diminuição dos, já mencionados, ciclos de produção e para que sejam seguidas à risca, sem que se comprometa toda essa cadeia produtiva fortemente baseada nestes comandos, as empresas construtoras fazem uso de diversos manuais operacionais para a sua perfeita execução. Em suma, o arquiteto (e para além dele todos os demais trabalhadores do processo produtivo) operam suas atividades de maneira acrítica do processo do qual fazem parte. Podemos afirmar que o papel do arquiteto, produtor de projeto arquitetônico, insere-se nesta cadeia produtiva de maneira extremamente eficiente para o capital, porém simultaneamente é extremamente subdesenvolvido quanto as suas potencialidades profissionais. Desde a formação, normalmente ampla e humanística, pressupõe-se que um profissional da arquitetura esteja apto ao enfrentamento de questões técnicas e sociais significativas, porém como se tem o mercado como grande determinador das relações sociais no contexto capitalista vigente, não raramente várias faculdades e escolas preparam cada vez mais profissionais para se ajustarem, sem qualquer comportamento crítico, às engrenagens vigentes da reprodução e acúmulo do capital. Seria utopia dizer que um arquiteto, ou até mesmo uma entidade de classe da profissão, seria capaz de subverter uma lógica que se encontra cada vez mais consolidada com o passar do tempo e com a cristalização do mundo neoliberal, porém é necessária a problematização e constante discussão destas questões por parte destes profissionais. Uma alternativa a este tipo de desenvolvimento profissional, inserido nesta lógica de produção de habitação social de mercado, se desenhou em 2011 quando a presidente Dilma Rousseff convidou o Lelé para estudar novas possibilidades para o programa Minha Casa Minha Vida. Matéria fundamental que dá corpo a esta dissertação. Foi praticamente seu último trabalho em vida, e o conseguiu entregar à presidente que o aprovou efusivamente. 



53  Entre seus pressupostos estavam a industrialização, economia e qualidade arquitetônica. Itens que sempre fizeram parte da sua trajetória como arquiteto essencialmente social que sempre foi. Suas ideias não vingaram, principalmente por causa do lobby das grandes empresas construtoras, que não vislumbraram ali possibilidade real de “capitalizar” o processo. Tais fatores são explicitados pelo próprio Lelé no prosseguimento desta dissertação. O trabalho apresentado pelo arquiteto não tinha só em mente a produção de uma boa arquitetura por um custo acessível, se atentava também às questões de produção em larga escala e na transferência de tecnologia, ofertando às construtoras capacidade técnica para desenvolver esse tipo de produto caso aceitassem partir para um novo método de construção, e lucro. O resultado é conhecido, a grande indústria da construção civil instaurada em sua “zona de conforto” preteriu essa nova possibilidade e a oportunidade de um redesenho da cadeia produtiva da habitação social de mercado, assim como as relações sociais daí originadas se perderam. Ou, por uma perspectiva mais otimista, apenas se adiaram indefinidamente.      



54  CAPÍTULO 4 APRESENTAÇÕES PÚBLICAS DE LELÉ SOBRE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA  As apresentações públicas realizadas por Lelé foram inúmeras. O interesse por suas obras, ideias, e práticas sempre foram bastante partilhadas entre arquitetos, estudantes e curiosos em geral. Ainda na busca pelas fontes primárias sobre os conceitos, parâmetros e métodos que culminaram nos projetos realizados para o programa Minha Casa Minha Vida, e a fim de se buscar uma complementação ao reduzido material gentilmente pela filha de Lelé Adriana, se fez pertinente a realização de uma espécie de “garimpagem” virtual para que, pelas palavras do próprio autor do projeto, se pudesse alcançar um maior e melhor entendimento sobre suas intenções projetuais.  Este resgate virtual resultou em duas apresentações distintas do arquiteto. Em ordem cronológica são: 24/05/2011 – Aula ministrada na Escola da Cidade, São Paulo/SP. 27/10/2012 – Conferência de abertura do XXIV – Congresso Pan-Americano De Arquitetos, Maceió/AL Nelas Lelé, como de praxe, discorre sobre vários assuntos pertinentes a sua vida profissional, mas para além disso dá especial atenção à detalhes e curiosidades sobre os projetos desenvolvidos para o programa Minha Casa Minha Vida. Como tratam-se de duas exposições distintas sobre um mesmo projeto obviamente há momentos onde as informações são completamente idênticas, porém há outros em que pontos de vistas, curiosidades, análises e informações sobre o projeto são apresentados em apenas uma delas, assim como há situações em que Lelé ao explicar determinado ponto, significativo ao tema exposto, nos brinda com análises complementares quando somam-se as duas exposições feitas pelo arquiteto. Em ambas apresentações há ocasiões onde são apresentadas ao público imagens, desenhos e até croquis até então inéditos para o grande público (especialmente na apresentação feita no XXIV congresso pan-americano de arquitetos).      



55  “LELÉ: EXPERIÊNCIAS NA PRÉ-FABRICAÇÃO”  SÃO PAULO/SP (24/05/2011) Lelé, convidado pela Escola da Cidade (jovem faculdade de arquitetura localizada na capital paulista) deu uma aula aos seus alunos com o objetivo de expor passagens significativas de sua vida profissional. Desde sua formação até grandes obras realizadas. Nesse trecho final da apresentação, de duração de um pouco mais que 1 hora, Lelé discorre sobre as características de seu projeto para o programa Minha Casa Minha Vida. Faz desde comentários técnicos sobre as opções projetuais do mesmo, como também discorre sobre diversos outros pontos, que vão desde política (e as dificuldades institucionais enfrentadas no decorrer do projeto) como amenidades de sua vida pessoal. Ao fim da breve apresentação sobre o projeto (cerca de 10 minutos) abre-se espaço para que os alunos façam perguntas e intervenções. Essa troca de ideias se estende até o final, e aqui elenca-se os momentos mais pertinentes ao tema de pesquisa desta dissertação. Todas as citações abaixo são transcrições das falas do arquiteto, e junto às mesmas, comentários feitos pelo autor desta dissertação as acompanham.  O vídeo da aula encontra-se disponível no site da escola no link:  http://escoladacidade.org/bau/lele-experiencias-na-pre-fabricacao/ 

 Figura 15. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2012). Fonte: http://escoladacidade.org/bau/lele-experiencias-na-pre-fabricacao/ 



56  Então, habitação não é o lugar onde você mora, habitação faz parte de um contexto em que você vive, que você se relaciona com outras pessoas, em que você tenha escola, posto de saúde (...) Então, é esse o lado pior da coisa (...) (...) Então, o que acho importante é que a escala do programa para o Brasil inteiro ela merece uma aproximação tecnológica mais adequada, mais sofisticada mesmo, porque você dispõe de experiências tecnológicas diferentes que pode-se melhorar a qualidade do produto, ainda sem falar nessa questão mais geral, que é o aspecto do urbanismo)  O início da apresentação é marcada pelo arquiteto fazendo um comentário sobre uma entrevista dada sobre o programa MCMV. Nessa breve explicação retorna com sua definição sobre o que é a habitação em si, sendo que não a considera apenas uma casa, ou edifício. Habitação, em seu sentido mais pleno de significado, é o lugar onde você vive e possui relações sociais consistentes. O tecido social do lugar, construído ao longo do tempo da vivencia entre seus moradores, fornece a substancia real e necessária de uma verdadeira vivenda. Para além disso afirma que num programa habitacional dessa magnitude a não preocupação com a infraestrutura que necessariamente dá suporte à habitação não é contemplada.  A partir deste momento o arquiteto começa a discorrer sobre o projeto propriamente dito. A implantação apresentada é a de Cajazeiras. Então, o que eu fiz a pedido da presidência da república. Eu fiz duas propostas. Uma primeira proposta foi a de construção. Do modelo construtivo. O modelo construtivo seria totalmente pré-fabricado em argamassa, com estrutura metálica (...) já seria implantada em um local urbanizado. E seria para moradores dessa região que se chama Cajazeiras. Lelé nesta breve explicação já demonstra duas preocupações centrais no projeto. Sua implementação em locais já urbanizados e consolidados, fazendo com que não se agrida os moradores locais já existentes. A partir daí direciona sua apresentação para o projeto de Pernambués, onde os dois modelos de unidade são apresentados: Os edifícios de 4 pavimentos (locais planos) e as casas geminadas (encostas). 



57    

 Figura 16. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2011). Captura de tela de perspectiva eletrônica dos edifícios habitacionais. Projeto MCMV – Pernambués.   Então montamos esse modelo usando duas propostas. Uma proposta com habitações. Este modelo tem 540 pessoas por hectare. A gente percebe aqui, que a coisa sendo bem ordenada, acaba sobrando um espaço verde para a população usufruir, ao mesmo tempo deixando as encostas intactas não é? Agora para esse modelo é necessário uma tecnologia que não destrua a estrutura do terreno. Na verdade todos os terrenos tem uma estrutura própria (...) no momento em que a gente destrói aquilo com cortes ou movimentos de terra a gente põe em risco a estabilidade. Então a proposta é que essas habitações sejam implantadas como se fossem palafitas. Ao mesmo tempo a gente cria os bondinhos, que são veículos que nós já testamos. Para fazer a integração entre a cumeada e a parte de baixo; e as habitações um pouco mais flexíveis inspiradas exatamente nas formas como eles constroem, elas desceriam as encostas. E na parte de cima a gente faria as habitações com 4 pavimentos para você aumentar um pouco a densidade. Isso é mais ou menos uma proposta que ocorre na cidade, que é assim mesmo. Eles primeiro começam a fazer por cima e depois vai se derramando pelo vale porque vai ficando mais difícil construir. E 



58  eles constroem com apoiozinhos, solicitando muito pouco o terreno, delicadamente. Primeiro porque é uma energia muito grande para você levar coisas pesadas encosta acima né? E por outro lado também, porque é mais barato. Então as construções deles acabam sendo muito corretas pra essa forma de implantação. Evidentemente que nós temos que propor a escola, a creche. E nesse local aqui tem um posto de saúde. Então com isso nós achamos que é possível fazer uma implantação em que as pessoas morando aqui, quando forem transferidas daqui pra cá elas vão morar no mesmo local, com a mesma relação com a comunidade, com o mesmo emprego informal que elas tem atualmente. Enfim, é uma forma de não haver nenhuma violência nessa transferência, e é isso justamente que eu critiquei mais no programa. A minha crítica maior ao programa é essa falta de cuidado com a economia frágil que envolve essas populações pobres que habitam no morro.  Na longa explanação acima desprendem-se vários pontos importantes para analisarmos o projeto. Talvez os dois mais importantes sejam o respeito e consideração pelo conceito da habitação informal que já existe nos morros, e o projeto respeitando o cidadão. Isto posto na medida em que as preocupações técnicas não vêm em primeiro lugar, senão atrás de considerações mais importantes como a valorização do ser humano (na proposta de não o agredi-lo quando da sua manutenção no mesmo local que já habita) e consciência da necessidade de se complementar as habitações com infraestrutura. Aqui representadas na figura da escola e creche projetadas pelo arquiteto. Lelé mostra, portanto, que coloca a questão urbana â frente da questão puramente técnica do desenvolvimento de um desenho racional de arquitetura. A partir deste momento Lelé volta-se a explicar o conceito da casa geminada, onde sua ampliação para até 4 pavimentos é possível. É desta unidade em especial que Lelé se refere quando fala, em tom respeitoso, sobre as habitações naturalmente construídas pelos moradores dessas regiões. 
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 Figura 17. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2011). Captura de tela das plantas das casas geminadas. Projeto MCMV – Pernambués.   Esse é o modelo da casa, ela pode ter um pavimento só. Aqui é a unidade sanitária com a cozinha, ela pode ter uma areazinha de serviço também. Ele pode superpor esse modelo e ter dois quartos. E aí já tem a escadinha; pode fazer três, quatro pavimentos.  Lelé replica o conceito da casa informal neste projeto, ao apresentá-lo como uma unidade expansível e que se adequa às demandas das pessoas que lá habitam (as vezes com a necessidade de expansão devido a um aumento do número de familiares por exemplo). Essa flexibilidade já existente na figura das habitações de favelas e áreas periféricas, revelam (a despeito da precariedade técnica de sua maioria) uma inteligência pouco utilizada em projetos convencionais. Interessante também mostrar que, neste momento, em que se encerra a brevíssima explicação do conceito da casa geminada por Lelé, que é mostrada opções de plantas da casa geminadas em configuração trapezoidal. Isso se dá para que haja a possibilidade de, usando o mesmo conceito, se implantar casas em posições sinuosas (formato de “S”), se adequando à eventuais necessidades topográficas. Essas plantas trapezoidais não foram publicadas em nenhum lugar por enquanto, e tampouco fornecidas pelo IBTH na figura de sua filha Adriana. 
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 Figura 18. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2011). Captura de tela das plantas das casas geminadas trapezoidais. Projeto MCMV – Pernambués.  O bondinho, é uma experiência que a gente já testou, fez lá no Sarah. É um bondinho muito simples, em que a estrutura é pendurada, os trilhos ficam pendurados lá em cima, então ela independe, ela se apoia em qualquer lugar. Esses trilhos não precisam de um leito. O plano inclinado com o leito é uma coisa ruim, porque já começa a mexer na estrutura do terreno, você tem que fazer movimento de terra. Aqui não, você o apoia onde for necessário.  Lelé ao reproduzir a solução já encontrada, e executada, para hospital da rede Sarah, viabiliza a implantação das casas geminadas nas encostas. Não que elas já não existam hoje, mas obrigatoriamente o deslocamento vertical (onde em Salvador pode chegar a 40 metros) se dá através de escadas. Aqui, além do bondinho ter essa função de propiciar qualidade para os habitantes do novo conjunto edificado, é indispensável também no contexto de construção destas casas, visto que após a implementação da unidade móvel produtora de argamassa armada (mini fábrica) o plano inclinado com a plataforma (ainda sem a cabine que caracteriza o elevador) é instalado para auxiliar os operários na construção das unidades nas partes mais baixas do terreno. 



61  

 Figura 19. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2011). Captura de tela da implantação de Pernambués. Projeto MCMV  Este local aqui, coincidentemente tem uma passarela, nesta encosta que eles cortaram para fazer outra via. Ela tem sessenta graus e é impossível implantar. Então aqui não foi implantado nada, mas fizemos uma ligação aqui para também ligar com a passarela e atravessar do outro lado. Com um bondinho de cada lado. Então é uma coisa bem simplória, não tem nenhuma invenção, nenhuma criação específica, mas eu acho que é um modelo que se ajusta muito mais a, vamos dizer, a condição mínima de sobrevivência dessas famílias, que seriam agraciadas pela casa; porque não é de graça, ela custa caro. E o nosso modelo, sob o ponto de vista da construção não é? O custo por metro quadrado é bastante baixo, mais baixo do que se pratica. Pra vocês terem uma ideia, o preço atual de venda que o governo paga paras as firmas construtoras é de R$ 46.000,00 por unidade, mas eles já estão reclamando. Eles querem no mínimo, tem construções que estão propondo R$ 70.000,00 por unidade. Já é uma unidade cara pro sujeito poder pagar, paga a prestação, mas é cara né? O nosso modelo, que estamos propondo aqui, sem BDI custa R$ 28.000,00 só. Com o BDI, você bota um bedeizinho ai, vai ficar trinta e pouco mil reais. Tem o preço da infraestrutura também, mas o fato é que a gente pode conseguir também, uma eficiência maior na questão do custo da moradia através destes processos de 



62  industrialização. Para a construção o que nós tínhamos proposto, antes você colocava o trilho e montava a fábrica. A fábrica fica incorporada à comunidade, ela vai ficar incorporada lá por algum tempo, pelo menos até ela suprir durante um período em que as pessoas vão construindo. É uma unidade da comunidade, pra manutenção. E depois a gente monta os trilhos então, com a plataforma, e a plataforma que vai alimentado as obras. Depois, em cima dessa plataforma, a gente faz a cabine e faz o bondinho. É isso aí(...).  Neste momento encerra-se a exposição de Lelé sobre o projeto realizado para o MCMV. Em seu início a explanação do arquiteto detêm-se sobre a implantação do projeto de Pernambués. Bairro pobre da região periférica de Salvador (e vizinho do CRTS e Hospital da Rede Sarah).  Provavelmente, pelo fato de Lelé conhecer em profundidade o local escolheu esse terreno para fazer seu estudo de implantação (flexível para áreas planas e encostas). O arquiteto nos dá um exemplo da integração que há, e deveria sempre existir, entre o meio urbano e o habitat. A conexão dos percursos propostos às habitações projetadas conflui-se para a passarela (também projeto de Lelé) que existia anteriormente no local e já tem seu uso consolidado pelos moradores da região. Como afirma, o fato de ter uma declividade muito significativa, impossibilitou qualquer tentativa de implantação de unidades naquela porção do terreno. Desta maneira abriu-se um espaço para que este setor se tornasse espaço de fluxo dos moradores e área verde, eventualmente de lazer. O deslocamento vertical, proposto por Lelé na figura dos “bondinhos” estão no projeto dispostos em lados opostos do conjunto edificado, de maneira que a apropriação deste meio de locomoção por parte dos moradores se dê de maneira mais equilibrada.  A partir daí Lelé discorre sobre questões de ordem econômica na produção destas habitações. Devido ao processo de industrialização, personificado pelo projeto e pela mini fábrica (ou unidade móvel de produção de argamassa armada), alcança-se economia considerável na execução das unidades. O custo de cada unidade, sem a consideração do BDI (Benefício, e despesas indiretas) é de R$ 28.000,00 por unidade. Considerando as tais despesas indiretas o valor sobe para “trinta e poucos mil”. Partindo do princípio que a 



63  unidade a que se refere (dos apartamentos nas áreas planas) possui 39,60m² de área construída, o valor da construção do metro quadrado é de aproximadamente R$ 707,00. Comparativamente ao valor de R$ 46.000,00 por uma unidade semelhante, citado por Lelé como valor padrão na época de desenvolvimento do projeto, temos que o projeto de Lelé representa uma economia de quase 39%. Se, comparado ao valor de R$ 70.000,00, almejado pelas firmas construtoras, a diferença chegaria à 60%. Obviamente que os custos de infraestrutura e despesas indiretas devem ser computados, talvez em sua máxima projeção. O fato de haver necessidade da montagem de uma mini fábrica, e a construção de equipamentos públicos que obrigatoriamente fariam parte da comunidade (escola e creche) elevariam o valor do metro quadrado da obra, porém é improvável ainda que o custo de execução do projeto do arquiteto superasse, ou mesmo chegasse perto, dos valores preconizados (e esperados) pela indústria da construção civil tradicional. Para além de considerações sobre o custo da obra, Lelé fala sobre o esquema de montagem e construção das casas, onde seus passos iniciais se dariam pela implementação dessa mini fábrica (que ficaria incorporada à comunidade, como fez questão de ressaltar), e posteriormente com a colocação dos planos inclinados para instalação da plataforma de circulação vertical. Neste primeiro momento essa plataforma teria o sentido de auxiliar o transporte de trabalhadores, equipamentos e peças, paras as porções de cotas mais baixas do terreno. Replica-se, portanto, o “jeito” natural de se construir nessas regiões por parte de seus moradores locais. Após a apresentação do arquiteto sobre o projeto MCMV abriu-se a aula para que os alunos e professores presentes participasse, fazendo perguntas ou comentários. Importante ressaltar que todas as questões levantadas pelos alunos e professores foram de alta relevância. Lelé as respondeu todas, de maneira contundente e sintética, fazendo com que, através de sua didática, transmitisse seus conhecimentos e enriquecesse enormemente todos seus ouvintes; porém aqui buscou-se reproduzir, e comentar, apenas as citações do arquiteto que se fizeram pertinentes à análise de seu projeto do MCMV. Aproveitando a oportunidade, a professora Anália Amorim, uma das organizadoras do evento, pediu que Lelé discorresse um pouco sobre a relação do arquiteto com o canteiro de obra.  



64  Eis a resposta de Lelé: E acho que a vida, principalmente a minha vida, sempre foi levada por questões acidentais, por temperamento eu nunca fui pessoa de tomar decisões assim, então as coisas aconteciam porque iam me empurrando. E assim que eu fui pra Brasília, meio empurrado né? Eu acho que essa relação com o canteiro também foi uma coisa empurrada, não foi deliberada. Eu de repente quando fui pra Brasília me dei conta, quando recebi aqueles desenhos todos das superquadras né? Eu me dei conta que eu não estava preparado, não apenas para ir pra Brasília, mas não sabia nada. Como é que eu ia fazer obra se eu não sabia obra. E essa relação com o canteiro surgiu exatamente nessa necessidade de ter que implantar as habitações pros operários, as cozinhas; todos os equipamentos. Uma pequena cidade, em cada acampamento daqueles surgia uma pequena cidade. Porque era necessário não é? Então essa relação com o canteiro, foi importante porque eu comecei a aprender ofícios também. As pessoas que chegavam lá, do nordeste, eram muito desqualificadas e estavam acostumados a fazer suas funções, principalmente regionais do nordeste não é? Não estavam acostumados com concreto armado, com tubulações e todas essas coisas mais técnicas daquele período né? Então eu tive que aprender, assim mesmo, a fazer. Aprendi, hoje eu sei fazer, não faço tão bem, mas eu fazia muito. Sei soldar, fazia uma porção de coisas. Então essa relação com o canteiro, não foi uma relação superficial; foi uma relação muito íntima sabe? Eu participava até da execução das coisas mesmo. Sempre participei (...)Uma vez (...)eu tive que montar uma draga, quer dizer, coisas que eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer com 25 anos de idade. Montar uma draga pra extrair areia (...) essas coisas todas tinha que fazer, e não tinha quem pudesse. Levei muitos livros pra estudar também. Então minha relação com o canteiro, aconteceu por acaso, graças à essa minha experiência em Brasília.  Lelé, neste relato, nos brinda com um panorama completo de sua vivência em Brasília, e de como isso moldou sua percepção e prática da profissão de arquiteto. A despeito de ter sido uma resposta sintética, e até bem-humorada (como era de praxe do arquiteto) dela podemos absorver diversas situações que ajudaram a forjar o caráter 



65  profissional de Lelé, e nos ajudam a compreender a vocação que iria exercer tão profundamente para com as questões sociais.  Após formado, Lelé encaminhou-se para a Brasília e defrontou-se com um cenário de dificuldades extremas, mas também de muitas possibilidades.  Apesar de recém-formado em arquitetura, as atividades que lhe atribuíam, devido a urgência da construção da nova capital, fizeram com que atividades que normalmente transcendem à prática convencional de um arquiteto fizessem parte de seu dia a dia. Como bem cita no trecho “(...)essas coisas todas tinha que fazer, e não tinha quem pudesse(...)” Lelé teve que se submeter a certas operações de trabalho com as quais não teve qualquer vínculo dentro da faculdade. Por tratar-se de um gigantesco canteiro a céu aberto, a cidade que estava por vir obrigava a todos os seus “candangos” (expressão da época para designar os seus construtores) a realização de todo e qualquer tipo de trabalho.  Lelé afirma que, perante essas necessidades e urgências, se viu obrigado a se preparar para atender a tais demandas, visto que a percepção que teve do seu “não-preparo” era evidente.  Pode-se afirmar queLelé, apesar de sua formação como arquiteto, viu-se em posição de igualdade com os demais operários de Brasília, inclusive de pessoas desqualificadas para demandas mais técnicas, como ele cita por exemplo os nordestinos que em sua maioria estavam acostumados às práticas de trabalho regionais típicas de suas localidades de origem, mas que vendo uma oportunidade de trabalho moveram-se para Brasília.  Essa percepção de igualdade que Lelé teve se traduziu em realidade, perante as práticas desenvolvidas pelo arquiteto no canteiro de obras. A dimensão do “como fazer e como construir”, antes não tão palpável (como usualmente não o é à arquitetos, especialmente os recém-formados) tornou-se de uma concretude ímpar. O exemplo que Lelé nos dá, da draga que teve que fazer para extrair areia do rio é especialmente importante.  Ele cita: “coisas que eu nunca imaginei que eu tivesse que fazer com 25 anos de idade”. Tal afirmação é valiosa pois pode-se afirmar que é uma frase que caberia a qualquer arquiteto dentro do contexto do início de sua vida profissional. E em qualquer época. 



66  O ensino de arquitetura é comumente descolado das práticas construtivas, do contexto da obra e canteiro, e das relações humanas que ali são exercidas. Inclusive relações de opressão. Esse afastamento do arquiteto, em sua figura genérica, do mundo real da construção contribui para a sua alienação do processo de produção, e fatalmente lhe confere pouca capacidade de alteridade para com os demais atores do processo construtivo (operários essencialmente).  Lelé, acidentalmente (como frisa em sua fala) teve, a despeito de todas as dificuldades que isso poderia lhe infringir, acesso a uma nova “escola” após a que tivera acesso na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Aliando-se a natural postura que lhe é peculiar, sobretudo de humildade, busca o apuro técnico através de estudos (“Eu me dei conta que eu não estava preparado, não apenas para ir pra Brasília, mas não sabia nada”) para estabelecer uma nova postura que um profissional de arquitetura poderia, e deveria ter no canteiro. Criando uma relação mais horizontalizada para com os demais, e adquirindo daí uma dimensão mais acurada das necessidades do ato de construir, tornando-se, portanto, um “arquiteto-operário”. Essa postura, forjada em sua experiência em Brasília, nortearia toda a sua prática futura como profissional da construção, tanto em suas relações técnicas como sociais. Logo faz todo o sentido se reportar ao início desta apresentação onde Lelé apresenta questões caras ao seu projeto do MCMV. Seu léxico do “fazer-arquitetura” e “fazer-construção”, construídos a partir do início de sua vida profissional (e aperfeiçoado constantemente em seu decorrer) obriga-o a não dissociar a arquitetura, enquanto produto, da arquitetura como processo. Preocupações como, racionalidade, economia, manutenção de direitos (dos moradores permanecerem habitando os mesmos locais), acesso à urbanidade (equipamentos públicos) conferem dignidade aos seus projetos; e pode-se afirmar que a gênese para tal, em grande parte, é explicada por essa relação arquiteto-canteiro adquirida. Após a pergunta da professora Anália, e voltando ao tema dos projetos desenvolvidos para o MCMV, uma questão central é colocada por um aluno à Lelé. O jovem estudante é oportuno ao lembrar que o programa Minha Casa Minha Vida tem financiamento estatal, mas seus empreendimentos são privados (o aluno refere-se ao 



67  comentário de Lelé sobre a disputa entre as construtoras e o Estado para se aumentar os valores de referência do programa habitacional). Dentro deste contexto a pergunta feita é sobre como se dá a abordagem do arquiteto em relação à iniciativa privada e seus interesses, que não raras vezes entram em conflito com questões de interesse social. Por fim, o aluno questiona Lelé sobre como o mesmo pensa nesse projeto sendo absorvido pela iniciativa privada, e se não deveria o governo, até pela questão da infraestrutura incorporada (creches e escolas), empreender por conta própria a construção. Lelé responde em seguida: É, você colocou a coisa mais importante, porque realmente essa relação institucional é difícil. Nós somos, o nosso instituto é uma instituição sem fins lucrativos. Uma OSCIP (Organização da sociedade civil de interesse público). Ela se propõe a pesquisar, queremos trabalhar junto com a escola, como um instrumento da escola da cidade. Nós temos até um convênio assinado com a escola já, feito, firmado, pra gente poder trabalhar juntos com a Escola Da Cidade, que isso nos orgulharia muito; poder contribuir de alguma forma, com a nossa fábrica, pra Escola Da Cidade. Agora essa fábrica, já existe. Até fisicamente o terreno. Assinamos um convênio com o Governo do Estado da Bahia, somos uma instituição de interesse público, mas no caso especifico que está sendo abordado aqui, que é a relação com o programa Minha Casa Minha Vida, está muito difícil por causa do modelo, do formato. Então esse projeto já está pronto há bastante tempo. E pra você ter uma ideia, o projeto que eu mostrei ali depois. A gente tem tudo detalhado, calculado, com todos os detalhes executivos da fábrica, como formas, móveis de aço. Tudo pronto. Parafusos, quantitativos, orçamento tudo pronto; mas não conseguimos caminhar (...) O problema aí é a contratação. A contratação, atualmente, para o programa Minha Casa Minha Vida, tem que ser feita através de uma firma construtora. Isso foi dito pra mim claramente pelo presidente da Caixa Econômica.  Lelé, todo mundo sabe, que a presidente da república está interessada em fazer essa experiência, mas não temos como te contratar. Então tem que fazer um convênio com outra (...) 



68  Aí fui para o ministério das cidades, então ficamos sendo jogados pra cá e pra lá. Se discute aqui, e ninguém sabe o modelo de como contratar o instituto habitat. Aí usa a interveniência do Estado. Estamos descumprindo, precisamos fazer um contrato de gestão.  Mas olha, você Kafka, você vai ficar assustado como a burocracia era uma coisa antiga, mas hoje está muito pior. Kafka hoje morreria de susto se ele convivesse com a burocracia que existe. É uma coisa terrível, você não anda, não vai pra lugar nenhum (...) Eu fiquei desesperado assim, de não saber (...) e sendo de interesse grande, da própria presidente da república. Não, nós estamos com tudo pronto. É só querer nos contratar. Então é uma dificuldade grande sabe? E depois eu disse: não queremos o know-how, não queremos saber de nada, queremos repassar essa experiência   para iniciativa privada.  Alguns, algumas empresas da iniciativa privada, já me procuraram. Inclusive querendo fazer, mas o problema é o seguinte. A gente quer repassar uma tecnologia, não quer repassar para uma determinada empresa ganhar dinheiro. Não é isso. Nosso objetivo é outro. Então, também esse canal fica difícil de ser praticado, não é? A situação tá nesse pé. Aqui Lelé, visivelmente incomodado, externa toda sua angústia com as questões burocráticas vivenciadas durante o percurso desse projeto, e de que maneira quase paradoxal transformaram em impossibilidade um anseio da própria presidência da república dentro de um cenário pretensamente favorável (em termos econômicos) para que o Estado Brasileiro encampasse um empreendimento deste tipo. 

 Figura 20. Apresentação de Lelé na Escola da Cidade (2011). Projeto MCMV  



69  O descontentamento de Lelé é evidente ao abordar o tema, e suas razões para tal evoluíram bastante desde a época de sua aula na Escola da Cidade. A maioria deles bem conhecidas e que infelizmente só se agravaram a partir daquela apresentação dada em 2011.  Seu recém-criado Instituto caminharia de mal a pior a partir daquele momento. Sendo que o projeto realizado para o programa Minha Casa Minha Vida chegou a ser desenvolvido até o estágio executivo. Os detalhamentos feitos, por exemplo, se estenderam até as fábricas de argamassa armada. Por tratar-se de uma proposta solicitada pela própria presidência e que apontava para uma renovação considerável no olhar sobre a habitação social no Brasil (visto que seu projeto tinha como meta ser uma espécie de referência para o programa como um todo, e não apenas um projeto atendendo uma necessidade específica de programa ou local) Lelé e seus colaboradores do Instituto trabalharam com extrema profundidade nestes projetos.  A questão é que Lelé, e seu instituto, trabalharam antes de que se formalizasse algum tipo de contrato e não foram remunerados por isso.28 O IBTH, como uma organização de interesse público, tinha como objetivo a manutenção de contratos com o governo em áreas de desenvolvimento tecnológico e social. Também fazia parte do escopo de atividades do instituto suporte ao ensino. Questões estúpidas da burocracia nacional, como as que Lelé comenta em sua resposta ao jovem estudante, contribuíram fortemente para o insucesso de uma iniciativa que tinha como objetivo promover o desenvolvimento do país através do desenvolvimento tecnológico e educacional. Não só a inadequação aos procedimentos legais de financiamento e gestão de obras públicas obstruíram as atividades do instituto, como também impressionantes alegações de falta de notoriedade do saber em alguns casos. A OSCIP, segundo o próprio, se mostraria uma iniciativa inviável, principalmente pela recorrência de trabalhos não remunerados que ocorreram. Um de seus pilares fundadores era a vontade de Lelé em fazer com que o arquiteto retomasse seu protagonismo, como profissional generalista, atuando tanto no projeto como gerenciando a obra. Tal qual foram no CTRS (Centro de tecnologia da Rede Sarah).                                                             28 Entrevista do arquiteto concedida à revista Projeto Design, edição 397 de Março de 2013. Disponível no link: http://iab-es.blogspot.com.br/2013/07/joao-filgueiras-lima-lele-entrevista.html 



70  Em resumo Lelé afirma, que a maior dificuldade para efetivação de convênios do IBTH eram os interesses das empreiteiras. Onde em muitas situações não conseguiam ser contratados para projetos envolvendo pré-fabricação sob a alegação do Tribunal de Contas de que o processo de industrialização por eles desenvolvidos poderia ser dominado por qualquer empreiteiro e que, portanto, não haveria notória especialização que justificasse a contratação do instituto. Esse último caso, pouco divulgado, é semelhante ao que envolveu o projeto de Lelé para o Minha Casa Minha Vida no sentido de que também fora um pedido da presidente Dilma Rousseff (dessa vez um projeto que envolveria a produção em massa de creches no país) e que também fora barrado pela burocracia. Para além do interesse das grandes construtoras, o programa de financiamento da Caixa Econômica Federal, em suas palavras, era formatado para se relacionar com os empreiteiros e não, paradoxalmente, com uma instituição de interesse público. Após essa intervenção de Lelé outro estudante aproveitou o momento e perguntou a Lelé como ele imaginaria fazer para compartilhar essas tecnologias, visto que, pelo que parecia, o arquiteto não gostaria de compartilhar esses conhecimentos com a iniciativa privada, pois estas só visavam o lucro e este não seria o objetivo dos estudos realizados.  Finalizou perguntando se não haveria a possibilidade do compartilhamento da tecnologia por domínio público, ou por parceria com outras OCIPs por exemplo. Lelé: Não, veja. Não é que eu não queria. Sempre que tiver uma empresa interessada em desenvolver aquela tecnologia, não faço nenhuma questão não. Não eram um privilégio meu, é privilégio de uma equipe que desenvolveu esse projeto. Agora o que eu não posso aceitar é que eu fui convocado para fazer essa proposta, para justamente criar um referencial de custo. Para o programa como um todo. Como um referencial de implantação, de urbanismo. Então se eu repassá-la de qualquer maneira, ela perde o sentido. Eu não quero que, aquela coisa que eu mostrei, da implantação de Salvador, pra mim aquilo é muito mais importante do que a própria tecnologia. Então eu acho que existem outros fatores envolvidos aí, sabe? Eu já tive muito fracasso, mas muitos fracassos horríveis vida profissional, como o caso do CIACs. Eu não quero repetir esse fracasso mais não. Então é uma questão de defesa, até 



71  pessoal. De eu não querer me envolver com confusão.  Mas não há nisso, nenhuma posição, vamos dizer, prepotente. Pelo contrário, você quer? Então toma, mas faça direito. Aqui vale a pena retornar um pouco à história de Lelé. Em 1990 Darcy Ribeiro era secretário de obras do governo do rio de Janeiro. Brizola à época era o governador do Estado.  Ambos já tinham usufruído dos serviços de Lelé entre os anos de 1984 e 85, quando o arquiteto desenvolveu parte dos projetos do CIEPs (Centro integrado de educação pública) do Rio. Em 1989 essa parceria seria reeditada, agora dessa vez em um novo programa: os CIACs (centro integrados de apoio à criança). Segundo ele próprio muitos edifícios foram construídos com total desrespeito aos projetos originais: “tinha um compromisso muito grande com as empresas de construção, elas queriam ganhar muito dinheiro, todo o sistema tinha sido montado para isso. Tive que me demitir, largar logo.” (LIMA, 2004). Essa experiência foi tremendamente marcante para o arquiteto, e endossa posição de defesa perante o questionamento do estudante da Escola da Cidade. Encerrando-se as considerações pertinentes que Lelé realizou para melhor explicitar o contexto de desenvolvimento do projeto para o programa minha casa minha vida de Lelé, duas citações do arquiteto se fazem pertinentes para descrever as origens de sua desconfiança com a iniciativa privada e consequentes interferências políticas em seu trabalho (e na descontinuidade do mesmo).  Quando eu estava montando os protótipos, fixamos o custo em US$ 200/m2; depois consenti em aumentar para 240/m2 a pedido das construtoras. Me dei conta, eles estavam acertando os preços em 500 dólares por m2. (SOUSA, 1999)  A questão da mudança de governo, principalmente no meu tipo de trabalho, ligado a obras públicas, sempre foi terrível. Porque cada iniciativa que tomávamos acabava. Aqui em Salvador [onde ele vive desde a década de 1990] foram montadas duas fábricas e depois desmontadas com a saída do prefeito [referindo-se à RENURB e à FAEC]. Lidar com a política é muito difícil. Precisa ter uma flexibilidade muito 



72  grande e aceitar os fracassos, porque a trajetória profissional de quem trabalha na área pública é sempre de fracassos. É aceitar que esses fracassos vão se suceder e tirar algum proveito das experiências. Mas sempre com a convicção de que não vai realizar uma obra conforme imaginava. (HORTA, 2008)          



73  XXIV – CONGRESSO PAN-AMERICANO DE ARQUITETOS  MACEIÓ/AL (27/10/2012) Entre os dias 27 e 30 de novembro de 2012 se deu em Maceió, Estado de Alagoas, o XXIV congresso pan-americano de arquitetos. O tema do congresso foi “Viver o território, imaginar a América.” O evento contou ao longo de seus quatro dias com a presença de mais de dois mil arquitetos de 42 países pan-americanos. Em sua abertura oficial Lelé, homenageado do evento, foi convidado para a primeira conferência; onde apresentou uma pequena síntese que envolveu a criação do instituto habitat (IBTH). Onde projetos que vinham se desenvolvendo desde a década de 60, com a intenção da industrialização da construção civil. Trabalhos esparsos, mas que segundo o próprio, possuíam uma sequência de desenvolvimento. Todas as citações abaixo são transcrições de falas do próprio arquiteto, ora no decurso de sua apresentação, ora em entrevista que concedeu a Francisco Fasano, diretor do programa argentino “Teleproyecto”, que segundo descrição em seu site (http://www.teleproyecto.com/acerca-de.html ), trata-se de um documentário jornalístico cujo objeto é a atualidade da arquitetura e urbanismo. As imagens selecionadas abaixo foram feitas a partir de captura da tela da apresentação do arquiteto gravadas por este programa, disponível nos seguintes links do site de vídeos youtube: (Arquitecto Joao Filgueiras Lima "Lelé" -Artesano industrial de los proyectos sociales) https://www.youtube.com/watch?v=ov2lmtOnt80 (Teleproyecto N° 1171 - 2º Capítulo Homenaje a Lelé. Un arquitecto que supo unir arte y tecnologia) https://www.youtube.com/watch?v=YV7aUYwGqm0       



74   De fato, foi sempre um objetivo a partir da industrialização, alcançar a vivenda de interesse social. De alcançar custos mais baixos não é? Principalmente para poder multiplicar a quantidade de vivendas; mas as dificuldades burocráticas são grandes. Um dos projetos recentes que eu realizei para o governo federal, foi a pedido da própria presidente da república. Foi o projeto Minha Casa Minha Vida, projeto desenvolvido para topografias mais irregulares, para que as casas pudessem ser construídas nas encostas, desenvolvendo também sistemas de transportes para planos inclinados. (recorte da entrevista de Lelé à parte de sua apresentação, concedida à Francisco Fasano) Aqui inicia-se sua apresentação formal sobre o projeto: Bom, agora vou lhes mostrar uma sequência de projetos, não levados a cabo, a partir da solicitação do próprio governo. Este por exemplo a presidência da república que solicitou ao instituto, um produto, uma equipe, equipes especiais para o sistema do Minha Casa Minha Vida, mas por dificuldades administrativas fizemos os projetos completos, detalhados. O sistema de fabricação todo definido, porém não conseguimos levar a cabo a obra. 

 Figura 21. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de perspectiva eletrônica dos edifícios habitacionais. Projeto MCMV – Cajazeiras  



75  

 Figura 22. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de perspectiva eletrônica da creche. Projeto MCMV – Cajazeiras (...)Aqui temos habitações, edifícios de apartamentos. Sempre com uma tecnologia de estrutura mista, argamassa armada, vendo a questão do conforto ambiental. O isolamento entre essas duas paredes de argamassa armada(...) 

 Figura 23. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de Croquis de detalhes construtivo de encontro da argamassa armada com estrutura metálica. Projeto MCMV 
 Figura 24. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de Croquis de detalhes construtivo da parede formada pelo encontro de duas peças de argamassa armada com proteção termo-acústica entre elas. Projeto MCMV  



76   (...)Claro que nesse sistema, quando se trata de industrialização, é um sistema que está pensado antes do projeto. Não se pode esperar que isso se desenvolva como um projeto convencional(...) 

 Figura 25. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de corte parede hidráulica. Unidade habitacional MCMV 

 Figura 26. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de planta do sistema hidráulico de sanitário e copa. Unidade habitacional MCMV  



77  (...)E incluso neste esquema, se montou uma fábrica. Propusemos uma pequena unidade móvel e acompanhava a montagem. Para a produção de argamassa armada; todas as etapas de construção. Tudo tinha que ser definido em projeto (...) 

 Figura 27. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de croqui da implantação do projeto de Cajazeiras, e localização temporária da unidade móvel de produção de argamassa armada e montagem. Projeto MCMV 

 Figura 28. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de croqui da planta da unidade móvel de produção de argamassa armada e montagem. 
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 Figura 29.  Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de croqui do corte da unidade móvel de produção de argamassa armada e montagem. Todas essas etapas de produção e de montagem tinham que ser previstas no projeto. Aqui vemos a argamassa com a tela de aço. Estamos usando sistemas mais sofisticados e econômicos, com telas. Armações de plástico também. Existem peças horizontais e verticais. As peças depois de produzidas sempre passam por um controle de qualidade. 

 Figura 30. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).    Captura de tela de foto da colocação de malha metálica na argamassa armada. 
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 Figura 31. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de foto da produção de peças de argamassa armada. 

 Figura 32. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de operário fazendo controle de qualidade em peça de argamassa armada. 

 Figura 33. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de operário fazendo controle de qualidade em peça de argamassa armada .  



80  Aqui se retorna à entrevista do arquiteto, discorrendo sobre o insucesso na tentativa de se construir o projeto realizado.  Mas até hoje não conseguimos que este projeto tenha sido realizado. Apesar do interesse da própria presidenta. Isso se deve justamente ao mecanismo burocrático que se instalou, no Brasil principalmente, e que dificulta todas essas iniciativas que tem um caráter diferente daquelas que estão normatizadas. Então o excesso de normatização não permite o desenvolvimento de tecnologias diferentes. Então a caixa econômica, que é o órgão que financia esse tipo de iniciativa no Brasil não é? Ela está com um conjunto de regras tão rígido que não permite que a gente possa desenvolver outras alternativas.  Este ponto da entrevista é especialmente interessante no sentido dos alvos da crítica de Lelé. É sabido que a burocracia pública conseguiu o impensável no fato de que a mesma entidade que encomenda o projeto é o agente que a impossibilita depois. Isso no campo institucional das políticas públicas é algo um tanto recorrente. A crítica que vale a pena ser absorvida nesta fala do arquiteto é a que faz contra as normatizações existentes. Pelo fato da pré-fabricação, e especialmente a feita em argamassa armada, tratar-se de um conceito diferente do que se usualmente pratica na indústria da construção civil, certas normatizações ou não existem, ou impedem que se pratique soluções mais práticas e econômicas em diversas situações. Um caso clássico dentro da obra de Lelé é seu projeto base para as passarelas de Salvador. Os rampados, longos e sem patamares, se adequam à topografia da cidade. Segundo a norma de acessibilidade vigente (NBR-9050) a cada desnível de 90 cm haveria a necessidade de se criar um patamar. Neste caso em específico um projeto como aquele seria completamente inviável, pois a projeção do tabuleiro da rampa seria muito mais extensa. Desprende-se, portanto, deste posicionamento de Lelé, que a burocracia pública institucional e certa rigidez desnecessária por normatizações das mais diversas atravancam as possibilidades de real desenvolvimento técnico-construtivo que poderiam, e deveriam existir.   
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 Figura 34. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de croqui que mostra o funcionamento da unidade móvel de produção de argamassa armada e montagem a ser instalada nos sítios de construção das habitações.  

 Figura 35. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de croqui que mostra o detalhe da etapa inicial de produção de argamassa da unidade móvel.   



82  (...) e o projeto mais importante, que havíamos desenvolvido era o da ocupação, dos assentamentos. O que desenhávamos, nas encostas de Salvador, aos poucos foram substituídas por planos inclinados industrializados, e satisfazendo a questão das curvas, da topografia da cidade(...) 

 Figura 36. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de plantas e perspectivas de variações possíveis das unidades habitacionais para implantação em curvas, respeitando topografias existentes. 

 Figura 37. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de croqui plantas e perspectivas de variações possíveis das unidades habitacionais para implantação em curvas, respeitando topografias existentes.   



83  Aqui retorna-se à entrevista de Lelé à Francisco Franco. O apresentador pede à Lelé que comente sobre a questão do transporte. Afirma que normalmente essas moradias se encontram afastadas dos locais de trabalho de seus moradores e como Lelé entende a possibilidade dessa integração.  É, o nosso objetivo principal, foi o de alcançar essas topografias mais acidentadas que temos no Brasil. E o objetivo da solicitação da presidenta da república também foi esse, foi desenvolver uma tecnologia que pudesse ocupar as encostas conforme eles ocupam atualmente nas favelas. Salvador, por exemplo, que é bastante característica né, é uma sucessão de encostas e de vales, e eles habitam, há muito tempo, estas encostas não é? Mas com rudimentos tecnológicos que as vezes criam problemas de acidentes né? Então desenvolvendo essa tecnologia em aço e argamassa armada, um sistema bem leve, que pudesse ocupar as encostas.  Mesmo que em sua fala não conste a palavra “transportes”, tema da pergunta do entrevistador, a resposta de Lelé faz completo sentido. As áreas atualmente ocupadas por moradores de áreas periféricas (e muitas vezes invadidas) já estão repletas de vínculos e relações sociais estabelecidas. Não são apenas relações de trabalho, e o tecido social ali instaurado tem que ser respeitado. A ideia, portanto (e alinhada ao objetivo inicial da presidência da república) era a de, através desses projetos, promover a manutenção dos moradores nestas áreas já ocupadas. Com isso não se busca, apenas uma resposta quantitativa à questão habitacional (algo que o programa MCMV atinge), e sim uma questão de qualidade urbana.    
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 Figura 38. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de perspectiva com vista para a cumeada da encosta.  Neste momento retornamos com a conferência do arquiteto onde o mesmo faz uma breve apresentação de suas passarelas de Salvador. Uma, inclusive que já existe proximamente ao sítio de Pernambués onde se dá a implantação de seu projeto do Minha Casa Minha Vida. Na imagem abaixo fica evidente como se dá a montagem do piso da passarela, através de peças de lajes pré-fabricadas de argamassa armadas que são dispostas nas vigas metálicas da estrutura. O mesmo conceito é utilizado nas unidades habitacionais do projeto MCMV de Lelé. 

 Figura 39. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de operários manuseando lajes pré-fabricadas de passarela de Salvador.     



85  (...)preservando a área verde central(...) 

 Figura 40. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de área verde preservada na cumeada do terreno de Pernambués. A manutenção dessas áreas para lazer é uma premissa de projeto.  Nesta parte da apresentação Lelé discorre sobre um tópico importante. O esquema de montagem das unidades habitacionais (casas geminadas) nas encostas. A unidade móvel de produção de argamassa instala-se na cumeada do terreno e são instaladas as escadas drenantes e o plano inclinado para a circulação da plataforma elevatória (elevador) para que sirva de uso para os operários se transportarem verticalmente para montar as unidades habitacionais. O esquema de montagem é apresentado abaixo nessa sequência explicativa de 3 imagens, cujas descrições tentam explicar seus respectivos conteúdos:          



86  Etapa 1 – Montagem de unidades em encosta  

 Figura 41. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de corte explicativo do esquema de montagem das unidades habitacionais nas encostas. A primeira etapa é a instalação da fábrica (ou unidade móvel de produção).             



87  Etapa 2 – Montagem de unidades em encosta.  

 Figura 42. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de corte explicativo do esquema de montagem das unidades habitacionais nas encostas. A segunda etapa é a montagem da estrutura metálica. Desde sua fundação, que se dá pelo estaqueamento dos pilares metálicos e seus contraventamentos. Não há cortes ou qualquer movimentação de terra nessa fase para não desestabilizar a estrutura natural do terreno. A ideia de apoio em palafitas é a mesma utilizadas em construções informais em encostas             



88  Etapa 3 – Montagem de unidades em encosta.  

 Figura 43. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de corte explicativo do esquema de montagem das unidades habitacionais nas encostas. A terceira etapa mostra a finalização da montagem. Há a instalação dos fechamentos das habitações pelo posicionamento junto à estrutura dos painéis de argamassa armada.               



89  Montagem concluída Nas imagens abaixo são retratadas visuais do complexo edificado que nos fornecem informações importantes. Na cumeada do terreno vemos os blocos de edifícios. É necessário reparar que os blocos de edifícios de apartamentos, no alto, também possuem em sua base um certo afastamento do terreno. Replicando o conceito de palafitas claramente mais evidente nas unidades das encostas. Isso de certa maneira ajudar a endossar o conceito de Lelé de que na realidade trata-se de um único projeto. As casas geminadas implantadas nas encostas, nessa perspectiva, nos dá uma real dimensão da flexibilidade de se construir em qualquer tipo de terreno. Aqui é interessante também observar os blocos de escada aos fundos das casas. A estrutura metálica em forma de Y provavelmente chega previamente soldada nesta posição, sendo que é apenas necessário sua solidarização com a estrutura da casa. Essa solução, além da praticidade do processo construtivo, confere plasticidade ao conjunto edificado. Ainda neste ângulo conseguimos observar à esquerda uma escadaria drenante que se conecta à um passeio na perpendicular, dando acesso às casas desta fileira. As unidades são térreas em seus módulos mínimos, porém a estrutura é dimensionada para até 4 pavimentos. Vê-se unidades de 1, 2 e 3 andares aqui. 

 Figura 44. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de perspectiva eletrônica do conjunto de casas geminadas das encostas construído.  



90  A imagem abaixo, perspectiva gerada no nível do observador, nos deixa perceptível a estrutura do plano inclinado que necessita de poucos apoios no terreno para sua instalação. Dessa maneira a livre circulação entre os eixos perpendiculares ao plano inclinado, possibilita o livre transito entre os moradores dessas “faixas” de casas. Nota-se um espaço no piso, em forma de T. Trata-se de um piso metálico, antiderrapante, cuja estrutura resume-se à um único pilar em sua ponta. Seria a “estação” de cada patamar de casas, onde as pessoas poderiam fazer uso da plataforma de circulação vertical. No primeiro plano vê-se uma unidade de 3 pavimentos (térreo + 2). O corpo da edificação, monolítico, apresenta uma projeção à frente. Diferentemente do prisma retangular onde nota-se claramente a estrutura metálica (em cor mais escura) aqui se contata que não há estrutura. Trata-se, portanto, da simples instalação de painéis (divisórias) de argamassa armada que se configuram em entrada das casas, e descobertas, fazem também parte da área de serviço das unidades. 

 Figura 45. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de perspectiva eletrônica do conjunto de casas geminadas das encostas construído.   



91  Aqui retorna-se à entrevista de Lelé à Francisco Franco. Neste momento o arquiteto comenta sobre uma das características que lhe são mais caras neste projeto. A não remoção dos habitantes naturais do terreno, para locais diferentes (e não raras vezes distantes) de onde já formaram seus laços sociais. (...) e ao mesmo tempo com isso, não tirar o morador de sua área, em que ele tem o equilíbrio social. Porque essas propostas que os governos estão fazendo agora, ela ocupa só as áreas planas. Então tira o morador de uma área em que ele já está equilibrado, que ele tem suas relações de sobrevivência né? E joga para muito distante.  E eles não aceitam isso, e a questão piora até devido à baixa remuneração que eles tem, ter esse convívio em lugares que eles não tem nenhuma expectativa de trabalho (...) 

 Figura 46. Apresentação de Lelé no XXIV Congresso Pan-americano de Arquitetos (2012).     Captura de tela de foto de Lelé e seu entrevistador para o programa argentino teleproyecto Francisco Franco.      



92  CAPÍTULO 5 PROJETO DE ARQUITETURA  Lelé desenvolveu os projetos MCMV de Cajazeiras e Pernambués seguindo alguns preceitos. Podemos destacar a economia, racionalização do processo construtivo, flexibilidade de tipologias e de implantação. Os projetos foram pensados para duas regiões de favela de Salvador, porém o projeto prevê a possibilidade de implantação em qualquer lugar do território nacional. A implantação em Pernambués, bairro de topografia extremamente acidentada, nos dá a dimensão real da possibilidade de implantação em qualquer sítio. Em contraposição à produção convencional de habitações populares praticadas pelas construtoras dentro do programa MCMV, a proposta de Lelé ao trabalhar com topografias das mais diversas possibilita que os moradores das regiões de risco e vulnerabilidade social permaneçam em suas localidades, quaisquer que forem. Trata-se de uma premissa de projeto do arquiteto, além de que não tinha como objetivo simplesmente projetar as habitações, pois segundo o próprio o conceito de morada transcende um simples teto para se morar. Partindo disso ambos projetos de Lelé apresentam equipamentos de infraestrutura, tais como creches e escolas e espaços de lazer. O projeto arquitetônico do arquiteto extrapola a demanda original da preocupação com a unidade habitacional e propõe oferecer urbanidade aos seus moradores. Para Lelé a preocupação com o meio é indissociável da pratica arquitetônica. Quanto às unidades habitacionais desenvolvidas elas se dividem em 2 tipos. O edifício de apartamentos (implantação em áreas planas) e as casas geminadas (implantação em encostas). O projeto do bairro de Cajazeiras se dá em um terreno plano e reduzido. São dois edifícios, de 4 pavimentos sem elevador, com 16 apartamentos cada, totalizando 32 unidades.  A área útil do apartamento é de 39,60m². São 2 lâminas com 4 unidades por pavimento e caixa de escadas que atende 2 apartamentos por pavimento. As caixas d´agua se concentram nestas caixas de escadas, uma superior e outra inferior. A implantação, de 



93  tamanho reduzido comparada à Pernambués, apresenta além dos dois edifícios uma creche e um estacionamento com 32 vagas (uma para cada unidade habitacional). Pernambués apresenta uma implantação mais sofisticada. Devido à topografia extremamente acidentada aqui, Lelé apresenta duas soluções de projeto para a unidade habitacional. Para as cumeadas do terreno, planas, o arquiteto replica o desenho do edifício de apartamentos de Cajazeiras.  Na faixa de encostas do terreno, de implantação mais complexa, são implantadas casas geminadas. A implantação prevê 240 apartamentos (divididos em 8 laminas) e 94 unidades residenciais, com uma população prevista de mais de 1600 habitantes. Como equipamentos urbanos estão previstos também uma creche e uma escola. A circulação vertical entre as casas geminadas se dá através de escadas pré-fabricadas (módulos drenantes) e por uma plataforma elevatória (bondinho) mecanizada. Solução já usada por Lelé nos hospitais da Rede Sarah, de fácil implementação e baixo custo. Essas casas geminadas reproduzem o conceito original da habitação informal existente na maioria das regiões periféricas do pais. São habitações expansíveis verticalmente (em até 4 pavimentos com uma estrutura já dimensionada para tal carga), e que se apoiam em pilares fincados no terreno existente (como palafitas). A ideia do projeto, segundo o próprio arquiteto, reproduz a inteligência das favelas no que já é praticado por todo o pais. Tanto o edifício de apartamentos quanto às casas geminadas, apesar de plantas diferentes, apresentam o mesmo conceito construtivo. Todo o processo de montagem é manual (a peça mais pesada não ultrapassa 90kg facilitando seu manuseio por duas pessoas), inclusive a montagem das estruturas metálicas.  A necessidade de ser um processo manual se dá pois tratam-se de terrenos onde não se pode utilizar equipamentos pesados, como guindastes, gruas ou bate-estacas, e consequentemente o processo é facilitado e pode ser facilmente reproduzido em qualquer tipo de terreno.  O projeto preconiza a implantação de uma mini fábrica produtora de peças de argamassa armada. Essa mini fábrica, ou usina, poderia ser totalmente desmontada e realocada para onde houver necessidade de futuras implantações. 



94  O esquema de montagem inicia-se com a montagem manual das estruturas metálicas, e nas encostas com o estaqueamento dos pilares de aço para a fundação das casas geminadas. A estrutura mista (aço e argamassa armada) trabalha unida, sendo que a argamassa armada se divide em duas fases. A primeira é a produção das peças de argamassa (painéis de vedação e lajes pré-fabricadas) e a segunda fase é a concretagem que se dá por cima dos painéis de laje apoiados no vigamento metálico solidarizando as estruturas. 

 Figura 47. Detalhes Construtivos projeto MCMV - Fonte: IBTH O projeto da estrutura metálica foi pensado para se obter o máximo de economia possível, assim com os demais sistemas.   “Só como comparação: a Usiminas, que vai fornecer os perfis, fez uma proposta com o máximo de economia, conseguindo chegar a 27 kg/m2 de estrutura metálica. Conseguimos, com o sistema misto, 19 kg/m2. Se considerarmos o preço da unidade de 40 m2, 28 mil reais, teríamos por volta de 700 reais o metro quadrado construído" (PORTO, 2011)  



95  A partir da estrutura montada se dá a montagem de seus painéis de fechamento e divisórias de argamassa armada, em um conceito de montagem semelhante ao utilizado na montagem do projeto das escolas transitórias de Abadiania. 

 Figura 48. Montagem das divisórias. Fonte: LIMA, 1984  

 Figura 49. Montagem paredes simples e duplas. Fonte: LIMA, 1984 



96  PRODUÇÃO E CUSTOS  O arquiteto projetou um módulo mínimo de fábrica, com capacidade produtiva de 40 unidades habitacionais dentro de um prazo de 45 dias; sendo que essa fábrica pode ser duplicada de maneira simples, desde que disponha de terreno maior. O acréscimo de equipamentos não é necessário. O valor previsto para esta fábrica29 é de 220 mil reais. Sendo que para que se duplique a produção não são necessários mais 220 mil reais, senão a alocação de mais 40 mil reais para a fabricação de novas fôrmas metálicas. Totalizando 260 mil reais a capacidade produtiva da fábrica alcança 80 unidades. Em seis meses de operação máxima a fábrica “duplicada” pode produzir 320 unidades habitacionais. Quanto aos custos envolvidos, o projeto chegou em nível de detalhamento executivo, inclusive com planilhas de orçamento detalhadas. O preço da unidade habitacional previsto era de 28 mil reais. Este valor, para uma habitação de quase 40m² representa um custo de 700 reais por metro quadrado. Este valor não computa custos indiretos, tampouco lucro e custos de infraestrutura (fábrica, creches, escolas e áreas de lazer).  Com todos os valores computados (infraestrutura, lucros, BDI e fábrica) cada unidade foi prevista pelo arquiteto e sua equipe no valor de 46 mil reais.  Os valores discriminados para 40 unidades são: - R$ 1.120.000,00 (40 unidades a 28 mil reais cada). - R$ 220.000,00 (fábrica). - R$ 250.000,00 (infraestrutura e praça). - R$ 250.000,00 (lucro, benefícios, despesas e custos indiretos). TOTAL: R$ 1.840.000,00  A montagem das habitações prevê o uso de mão de obra local (assim como Abadiania), sendo que a sua qualificação seria realizada por meio de instrutores. Por tratar-se, nas palavras de Lelé (PORTO, 2011), de um jogo de armar a qualificação se daria rapidamente.                                                            29 Valores correspondentes ao ano de 2011. 



97   Todo o sistema projetado pelo arquiteto caracteriza-se por racionalidade, economia, plasticidade formal e preocupação com o ser humano (na proposta de não remoção dos habitantes de seus sítios de origem) porém apresenta certas dificuldades para sua implantação.  Lelé define os principais pontos:  A empresa que vai construir, que vai receber essa tecnologia, esse projeto, não tem autonomia para criar, de repente, o sistema de transporte. Irá construir algo, mas não tem autonomia para chamar um morador e dizer que a sua casa será substituída. Pressupõe-se que o setor público esteja organizado para isso. Precisa existir alguém que diga ao cara que ele vai ser realocado, que vai morar melhor, há a necessidade de ajustar o programa de cada casa e tem a questão da venda dos apartamentos. O esquema administrativo dificulta tudo, está desestruturado, não tem poder para fazer nada, a burocracia impera. (PORTO, 2011)             



98  PROJETO CAJAZEIRAS   Descrição ANTEPROJETO30  Edifício de Apartamentos A solução proposta está baseada no programa funcional estabelecido pela Caixa Econômica Federal com prédios de 4 pavimentos sem elevador e apartamentos econômicos com a área útil de 37,19m2. Proposta construtiva - execução industrializada com estrutura mista em argamassa armada e chapas dobradas de aço SAC 300. - pré-lajes e paredes executadas em argamassa armada. - argamassa estrutural de segunda fase após a montagem das pré-lajes polida logo após a fundição. - argamassa armada produzida em mini-usinas montadas no canteiro - divisórias externas com painéis duplos isolados entre si por lâmina de isopor. - divisórias entre apartamentos com painéis duplos isolados entre si por lamina de lã de rocha.  - divisórias internas dos apartamentos em painéis duplos. - transporte manual dos componentes de argamassa armada – peso máximo 70kg. - montagem da estrutura preferencialmente soldada. - parede sanitária visitável. - fiações visitáveis e executadas independentemente da montagem. - acabamento das paredes e tetos sem pintura. - esquadrias externas em chapas pré-pintadas de aço ou alumínio dependendo da região da implantação.  

 Figura 50. Croqui Apartamento. Fonte: IBTH                                                            30 Fonte: IBTH 
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 Figura 51. Croqui de implantação. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH  

 Figura 52. Foto e marcação do terreno. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH 

 Figura 53. Planta baixa prédio. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH  
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 Figura 54. Perspectiva do conjunto 1. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH 

 Figura 55. Perspectiva do conjunto 2. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH 

 Figura 56. Perspectiva do conjunto 3. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH   
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 Figura 57. Perspectiva da creche. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH 

 Figura 58. Perspectiva dos prédios. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH 

 Figura 59. Perspectiva dos prédios. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: IBTH



102  Esquema de Montagem da Unidade Habitacional – Edifício de Apartamentos Etapa 1. Marcação dos pilares (malha de modulação 45cm x 45cm). Instalação de pilares metálicos, chapas dobradas de aço SAC 300 (espessura de 2mm).  

 Figura 60. Esquema de montagem 1. Cajazeiras. Fonte: Autor  



103  Etapa 2. Solidarização das vigas metálicas com os pilares chapas dobradas de aço SAC 300 (espessura de 2mm). Posicionamento dos painéis de vedação. Fixação superior em viga e inferior sobre rodapé metálico.  

 Figura 61. Esquema de montagem 2. Cajazeiras. Fonte: Auto



104  Etapa 3. Posicionamento de esquadrias. A instalação é semelhante aos painéis, de modo que a parte superior é fixada em viga e inferior sobre rodapé metálico.  

 Figura 62. Esquema de montagem 3. Cajazeiras. Fonte: Autor 



105  Etapa 4. Posicionamento das lajes pré-fabricadas de argamassa armada. A laje que vence 2,70m de vão é o maior componente do projeto. Seu peso é de 86kg.  

 Figura 63. Esquema de montagem 4. Cajazeiras. Fonte: Autor   



106  Etapa 5. Concretagem com argamassa armada por cima das peças anteriormente colocadas. Nesta fase a argamassa armada se integra à estrutura metálica.    

 Figura 64. Esquema de montagem 5. Cajazeiras. Fonte: Autor  



107  Maquete explodida – Aqui temos uma dimensão mais acurada do módulo habitacional onde todos os seus componentes estão apresentados.    

 Figura 65. Esquema de montagem. Maquete explodida. Cajazeiras. Fonte: Autor   



108  Planta Perspectivada  

 Figura 66. Planta perspectivada. Cajazeiras. Fonte: Autor      



109  Elevações  

 Figura 67. Elevação Frontal. Cajazeiras. Fonte: Autor 

 Figura 68. Elevação Posterior. Cajazeiras. Fonte: Autor 

 Figura 69. Elevação Lateral. Cajazeiras. Fonte: Autor 



110   Cortes perspectivados 

 Figura 70. Corte perspectivado 1. Cajazeiras. Fonte: Autor 

 Figura 71. Corte perspectivado 2. Cajazeiras. Fonte: Autor 

 Figura 72. Corte perspectivado 3. Cajazeiras. Fonte: Autor 



111   Cortes Perspectivados 

 Figura 73. Corte longitudinal perspectivado. Cajazeiras. Fonte: Autor  

 Figura 74. Corte longitudinal perspectivado caixa de escadas. Cajazeiras. Fonte: Autor   



112  DESENHOS TÉCNICOS  Os desenhos técnicos, partindo da planta da unidade habitacional do edifício do projeto Cajazeiras abaixo, foram realizados usando os originais como referência.  Os arquivos adquiridos junto ao Instituto de Tecnologia do Habitat, juntamente com os croquis do Arquiteto Lelé, serviram de referência para que se produzisse tal material. Eventuais desconformidades com o projeto real se devem ao não acesso a este material. Aqui notamos a modulação utilizada pelo arquiteto na figura de uma malha quadriculada de 45cm x 45cm. Tal modulação advém da largura do painel de argamassa armada. A exceção na medida está nos painéis que se encontram com os pilares, ou quinas. São um pouco reduzidos com aproximadamente 38,5cm de largura. Isso pressupõe a confecção de formas metálicas específicas para sua concretagem. 

 Figura 75. Planta unidade habitacional. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: Autor  



113  Planta Caixa de Escadas  

 Figura 76. Planta da Caixa de Escadas. Projeto MCMV – Cajazeiras. Fonte: Autor           



114  Cortes 

 Figura 77. Cortes AA e BB. Projeto MCMV-Cajazeiras. Fonte: Autor         
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 Figura 78. Cortes CC – Caixa de Escadas-Cajazeiras. Fonte: Autor            



116  Detalhes Construtivos  

 Figura 79. Detalhes Técnicos A e B -Cajazeiras. Fonte: Autor        
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 Figura 80. Detalhes Técnicos C e D -Cajazeiras. Fonte: Autor       
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 Figura 81. Detalhes Técnicos E e F -Cajazeiras. Fonte: Autor    
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 Figura 82. Detalhes Técnicos G e H -Cajazeiras. Fonte: Autor     
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 Figura 83. Detalhes Técnicos I e J -Cajazeiras. Fonte: Autor      



121  PROJETO PERNAMBUÉS  Descrição ANTEPROJETO31  Ocupação Mista de Apartamentos e Casas Geminadas Apartamentos A solução para os apartamentos está baseada no programa funcional estabelecido pela Caixa Econômica Federal com prédios de 4 pavimentos sem elevador e apartamentos econômicos com a área útil de 39,60m2. Habitações Geminadas Alternativa inspirada na própria cultura de ocupação existente nas favelas da cidade em que cada unidade se amplia verticalmente para se ajustar a eventuais mudanças do respectivo programa familiar. Características principais: - extensibilidade vertical até 4 pavimentos a partir do módulo mínimo térreo de 32,80m² de área de construção (incluindo área de serviço); - flexibilidade interna respeitando a posição da parede de instalações; - flexibilidade de implantação de acordo com a topografia local; - implantação nas encostas através de patamares sucessivos interligados por escadarias drenantes e elevador específico em plano inclinado integrado aos transportes urbanos; módulo de escada de cada unidade em construção independente; Características Gerais da Proposta - Área total da urbanização - aproximadamente 3 hectáres; - Apartamentos - 240 unidades (39,60m² de área útil por unidade); - Residências - 94 unidades - módulo mínimo - 32,80m² (incluindo área de serviço); - módulo superior com escada - 27,75m² + 6,65m² = 34,40m² - ocupação média adotada - térreo + 1 pavimento = 67,20m² - ocupação máxima prevista - térreo + 3 pavimentos = 136,00m² - População prevista - 1.644 habitantes (548 habitantes por hectare).                                                                    31 Fonte: IBTH 



122  Implantação Pernambués  

 Figura 84. Croqui Implantação 1- Pernambués. Fonte: IBTH      
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 Figura 85. Croqui Implantação 2- Pernambués. Fonte: IBTH  



124  Fotos Aéreas e Topografia 

 Figura 86. Fotos Aéreas de Pernambués. Salvador/BA - Fonte: Google Earth 

 Figura 87. Topografia Pernambués, Salvador/BA – Fonte: IBTH  
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 Figura 88. Croquis Plantas – Habitação Geminada e Apartamentos – Fonte: IBTH  



126  Fotos e Perspectivas Eletrônicas 

 Figura 89. Foto Bondinho Hospital Rede Sarah, Salvador/BA – Fonte: IBTH  

 Figura 90. Perspectivas Eletrônicas Bondinho, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH        
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 Figura 91. Perspectiva Eletrônica Bondinho 2, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH  

 Figura 92. Perspectiva Eletrônica 1, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH       
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 Figura 93. Perspectiva Eletrônica 2, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH 

 Figura 94. Perspectiva Eletrônica Implantação Geral, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH       
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 Figura 95. Perspectiva Eletrônica Implantação Geral 2, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH 

 Figura 96. Croqui Escola, Pernambués Salvador/BA – Fonte: IBTH    



130  Esquema de Funcionamento da Mini Fábrica  

   Figura 97. Centro de produção local de argamassa armada. Fonte: IBTH 



131  DESENHOS TÉCNICOS  Os desenhos técnicos abaixo (plantas da casa geminada) foram realizadas a partir dos croquis de Lelé. A modulação da casa é a mesma do apartamento (45cm x 45xm) e o método de montagem é rigorosamente igual. 

 Figura 98. Planta Casa Geminada. Módulo Mínimo, Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor 



132  

Figura 99. Planta Casa Geminada. Pavto. Superior com escada, Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor 



133  Esquema de Montagem da Unidade Habitacional – Casa Geminada Etapa 1. Marcação da estrutura (malha de modulação 45cm x 45cm). Instalação manual de pilares e vigamento metálicos, chapas dobradas de aço SAC 300 (espessura de 2mm) e estaqueamento na topografia existente. Instalação de contraventamento.  Etapa 2. Instalação manual dos painéis de lajes pré-fabricadas de argamassa armada. 

 Figura 100. Montagem Casa Geminada. Etapas 1 e 2. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor     



134  Etapa 3. Concretagem de argamassa armada (2º fase) sob os painéis de laje.  Etapa 4. Instalação manual dos pilares e vigamento do piso do pavimento superior.  

 Figura 101. Montagem Casa Geminada. Etapas 3 e 4. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor    



135  Etapa 5. Instalação manual da estrutura do pavimento superior e colocação dos painéis de laje pré-fabricada de cobertura. Instalação de telhas metálicas. Soldagem da estrutura metálica de módulo da escada à estrutura da casa. Colocação manual dos degraus de argamassa armada. Etapa 6. Fechamento manual dos vãos com as divisórias duplas de argamassa armada.  

 Figura 102. Montagem Casa Geminada. Etapas 5 e 6. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor       



136  Etapa 7. Montagem concluída. Fechamento dos pavimentos superiores.     

 Figura 103. Montagem Casa Geminada. Etapa final. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor      
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 Figura 104. Corte Perspectivado Casa Geminada. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor    

 Figura 105. Perspectiva Casa Geminada, 2 pavimentos.. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor    
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 Figura 106. Perspectiva Casas Geminada, 2 pavimentos. Quatro unidades. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor   

 Figura 107. Perspectiva Casas Geminadas. Sete unidades. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor      
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 Figura 108. Perspectiva Casas Geminadas. Elevação posterior. Casas de 1, 2, 3 e até 4 pavimentos. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor  

 Figura 109. Perspectiva Casas Geminadas. Elevação frontal. Casas de 1, 2, 3 e até 4 pavimentos. Pernambués Salvador/BA – Fonte: Autor    



140  CAPÍTULO 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   O Prêmio APCA 2011 – Categoria “Projeto referencial" é um reconhecimento a excelência do projeto habitacional proposto para o programa Minha Casa, Minha Vida, que enfrenta com sabedoria todos os desafios de um projeto de habitação de interesse social, contribuindo não só para a melhoria do espaço doméstico mas para a transformação da paisagem das cidades brasileiras.32  O texto acima faz parte da Ata de Premiação APCA 2011 assinada pelos críticos de arquitetura filiados à Associação Paulista de Críticos de Arte. O projeto de Lelé recebeu a premiação na categoria “projeto referencial”, e talvez de todas as categorias possíveis essa que fizesse mais sentido para um projeto deste porte. Lelé, de fato, tinha sido convidado pela presidenta Dilma Rousseff não apenas para que se realizasse um projeto de arquitetura específico, em uma localidade específica; mas sim uma proposta de solução para um problema histórico no país. Não era o problema do “déficit habitacional”, mas sim uma complexidade muito maior partindo do pressuposto do que se realmente entende por “habitação”. A definição dada pelo arquiteto é completa nesse sentido: Habitação não é só o lugar onde você mora, é um conjunto de coisas que fazem você sobreviver. Lelé, em sua simplicidade de palavras, mas sofisticação de pensamento, retrata em sua curta frase o que realmente tem-se que entender por uma vivenda, uma morada. Ai talvez esteja a maior contribuição de Lelé, no desenvolvimento deste projeto. A preocupação, para além da técnica, com o ser humano, usuário final de suas construções. 
                                                           32 JUNQUEIRA, Mônica - Prêmio APCA 2011 – Categoria “Projeto referencial” Premiado: João Filgueiras Lima, Lelé / Projeto alternativo para o programa “Minha Casa, Minha Vida” http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/12.051/4154 



141  É especialmente interessante quando discorre sobre a sua ideia de implantação para o seu projeto nas áreas de encostas.  Em Salvador, onde a economia informal tem um peso forte, é impossível pensar em uma proposta como essa sem levar em consideração todos os parâmetros", avalia. O terreno ao lado de Pernambués, uma favela gigantesca que já está comendo os terrenos pela beirada, é livre. O que estamos propondo: nas encostas, dividir em dois tipos de implantação. Uma implantação mais simples, já na cumeada, onde o terreno é plano. E nas encostas usar um tipo de implantação que permite apartamentos de um, dois, três, quatro andares, da forma que é feito atualmente pelos moradores." A proposta é cópia fiel da implantação usada nas favelas, em que cada unidade se amplia verticalmente para se ajustar a eventuais mudanças do respectivo programa familiar. (JUNQUEIRA, 2011) A concepção de projeto de habitação conectado a um sistema de infraestrutura (creches e escolas), resultando em um complexo edificado plasticamente interessante e respeitoso aos seus usuários é o primeiro ponto a se enaltecer deste projeto.  O segundo ponto, ou problema a ser equacionado, é como se alcançar essa qualidade arquitetônica a baixos custos e amplo acesso. O arquiteto propôs a racionalização pela qual é amplamente conhecido. Aqui a dimensão dos problemas se ampliam. Lelé, em entrevista à revista ENTRE (LIMA, 2012), uma publicação de estudantes de arquitetura, discorre sobre o livro Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento33, de autoria do Arquiteto Paulo Bruna. Nele, o autor faz uma comparação entre as condições para o avanço da pré-fabricação na Europa durante o pós-guerra com o cenário da construção civil no Brasil, nas décadas de 60 e 70.  A ideia básica desta comparação trata-se de que nosso país perdeu uma excelente oportunidade de industrializar o seu setor de construção civil, em especial na época da construção de Brasília.                                                            33 BRUNA, Paulo Júlio Valentino. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. São Paulo, Perspectiva, 1976  



142  O importante aqui é ressaltar a total concordância que Lelé faz à Bruna, e mais importante, é a indicação de um cenário desolador. Que após todo esse tempo esse cenário não mudou. Trazendo essa análise para nosso objeto de estudo, os projetos de Pernambués e Cajazeiras, desprende-se que Lelé está correto em sua afirmativa. O cenário de conflito de interesses extremos onde situou-se os projetos (não remunerados) que Lelé e sua equipe realizaram para o governo federal, nos revela a face de uma elite conservadora que flerta com a estupidez.  As experiências de Lelé, na pré-fabricação talvez tivessem dados mais frutos, dentro do panorama nacional, se tivessem tido a oportunidade do Estado tê-las financiado. Como descreve na entrevista, com o golpe de 1964, que fechara a universidade de Brasília, qualquer oportunidade nesse sentido se extinguira. Dentro desse contexto, e partindo da constatação que Lelé faz ao afirmar que o sistema arcaico de construção civil nacional interessa aos grupos dominantes, não há outra perspectiva de sua trajetória senão como quase quixotesca. A racionalização e economia preconizadas, e alcançadas por Lelé, não se coadunam àqueles que movimentam a indústria, e o mercado por consequência. A mão de obra desqualificada que se insere num sistema arcaico de construção é responsável por lucros maiores aos seus operadores. A explicação básica está nos salários baixíssimos do operariado. Dentro dessa margem de lucro alcançada qualquer iniciativa de racionalização de construção não se impõe, simplesmente pois não gera mais capital. Lelé discorre sobre: Por que isso acontece? O sistema no Brasil, um país subdesenvolvido, sempre interessou ao empresariado. Aqui, com o êxodo do campo, a mão de obra desqualificada foi incorporada à construção civil, com salários muito baixos. Com isso, a gente se acostumou com o desperdício. Se houvesse um sistema racional de construção, a cada três prédios que você faz, você poderia fazer mais um. Nem estou falando de industrialização, estou falando só de planejamento, de racionalização da construção para redução das perdas. Para eliminar as perdas mesmo, 



143  e ter uma construção absolutamente planejada, só através de um sistema industrializado. O grande obstáculo é esse: as construtoras continuam ganhando com a utilização de uma mão de obra desqualificada, ainda muito barata. Para industrializar é preciso investir.  Esta citação é importante, pois de certa maneira ela exemplifica o grande xadrez onde se encontram todas as iniciativas arquitetônicas positivas que preconizam o seu foco em racionalizar, economizar, enfim. Fazer mais com menos. Trata-se de ums situação completamente comprometedora no que se refere a possibilidades de provisão de condições de vida menos desiguais para a imensa massa de pobres de nosso pais. Não apenas no sentido da manutenção de uma classe trabalhadora refém de salários baixíssimos e operadores, mesmo que alienados, de um sistema que condena o país (e a eles próprios) ao atraso; mas também no sentido de que fatalmente essas massas vão sendo expulsas de suas localidades de origem, ou de onde construíram suas relações sociais. O programa Minha Casa Minha Vida, um programa fundamentalmente econômico, é um avanço34, porém ao mesmo tempo contribuiu para a manutenção da segregação urbana. E até contribui para o aumento do déficit habitacional. Se a construtora apresenta um projeto de apartamentos de 39 m², que é o mínimo estabelecido para a Faixa 1 (famílias com renda inferior a 1,6 mil reais), ou se apresenta com 60 m² o valor pago pelo programa será o mesmo, 76 mil reais por unidade. Ou seja, na medida em que os agentes dos empreendimentos são construtoras, que buscam rentabilidade e não qualidade da moradia, é mais do que óbvio que as moradias não terão 1 milímetro a mais que o mínimo. Assim ocorre. O MCMV, portanto, estimula a habitação popular de baixa qualidade.35                                                            34 MARICATO, Ermínia. O "Minha Casa" é um avanço, mas segregação urbana fica intocada. Link: http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-Minha-Casa-e-um-avanco-mas-segregacao-urbana-fica-intocada/4/15160 35 BOULOS, Guilherme – “Como não fazer política urbana” - http://www.cartacapital.com.br/politica/como-nao-fazer-politica-urbana-3066.html 



144  Para além da habitação de baixa qualidade, os terrenos que as construtoras direcionam aos projetos de habitação popular são os piores. Isso acontece devido ao programa MCMV repassar o mesmo valor para determinadas unidades, a despeito de sua localização. Obviamente, quando se tem interesses de mercado acima dos interesses populares, a população mais carente fica completamente refém, e em situações de extrema opressão e desamparo. Ora morando em habitações de péssima qualidade, ora morando em locais completamente afastados, o projeto referência de Lelé combate não apenas estes dois males, como se preocupa com outras questões. Lelé propõe a qualificação de mão de obra local para o manuseio da mini fábrica que se instalará nos sítios de implantação dos projetos. A fábrica, que permanecerá temporariamente na comunidade, tem como funções básicas prover manutenção paras as habitações existentes, assim como a produção de novas peças de argamassa armada para ampliações.  Lelé, dessa maneira, incorpora soluções de projeto que se relacionam com demandas sociais através da técnica: Minha proposta de usar e desenvolver a argamassa armada foi baseada na ideia de tornar a pré-fabricação em concreto mais leve, e permitir que um grande contigente de mão de obra fosse usado no transporte das peças – dispensando guindastes e grua, essas coisas caras que substituem a mão de obra, mas sem abrir mão de um sistema industrializado, planejado e racionalizado. (LIIMA, 2012)  Os sistemas industrializados, planejados, e racionalizados utilizados por Lelé são responsáveis pelo avanço social de sua obra, porém de certa maneira (paradoxalmente) estão inseridos num sistema que também inviabiliza o seu acesso para um maior número de possíveis usuários.  Lelé sempre operou no dito “sistema fechado”, que segundo Bruna (1976):  



145  É assim chamada industrialização de ciclo fechado, pois uma mesma empresa, ou grupo de empresas coligadas, executa inteiramente com seus próprios meios em suas próprias usinas o produto final, isto é, o edifício completo.   Nesse sentido, portanto, Lelé se isolou do mercado; ou talvez melhor seria afirmar que o contrário ocorreu. O fato do arquiteto não ter se enquadrado no mercado de construção civil se deu pelo fato da indústria da construção nunca ter aceito a sua proposta. Lelé, dentro deste contexto, faz uma crítica contundente ao setor público, que é possível estender ao contexto do projeto desenvolvido para o MCMV.  A construção civil nunca aceitou a minha proposta. Houve um período, em Brasília, em que trabalhei numa empresa que pensava a industrialização. Depois ela desistiu, pois não conseguiram prosseguir quando acabou o BNH, que, de certa maneira estimulava a construção das habitações. Eles mantêm a pré-fabricação pesada de concreto, mas apenas quando isso dá um lucro direto.  Mesmo assim, você vê esses viadutos sendo construídos agora do mesmo modo como fazíamos há cinquenta, oitenta anos. O processo é tão empírico, não evoluiu nada! Num mundo em que a tecnologia evolui vertiginosamente, a construção civil no Brasil continua fazendo coisas iguais há oitenta anos. Isso, em termos de tecnologia, é um atraso, evidentemente.  E o setor público, com essa conversa de proteger a iniciativa privada, já não está dando nem mais espaço para nós funcionarmos como antes(...) As cinco maiores empresas do Brasil se juntaram para fazer uma obra que afunda. Isso é o paradoxo da construção civil. Nunca vi uma coisa tão primitiva quando cavar um túnel com dinamite! (...) mas o lucro é maior. (FRENTE)   



146    As citações de Lelé nos dão pistas da situação de impasse que sempre vivenciou, e em especial no projeto do MCMV. Situando também os arquitetos como corresponsáveis nessa situação de atraso (“ao invés de construtores, especialistas em fazer fachada”) ele afirma que gradualmente nós, arquitetos, estamos abrindo a mão da função de construtores, e consequentemente não há profissionais em posição de tomada de decisão nas grandes empresas da construção civil.  Unindo-se a esta postura da classe profissional, o atraso da construção civil e o Estado que privilegia a manutenção dos grandes interesses econômicos em jogo, o ideário de Lelé, tão bem explicitado em seu projeto do MCMV, infelizmente se restringirá apenas às premiações.                     
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