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ANEXOS

RESUMO

A questão habitacional está intimamente ligada
aos problemas.de safide pfiblica do povo brasileiro.
Este estudo nao teve a pretensão de ser abrangente do ponto de.vista da anãlise das relações

habitação ~

saúde. Mas a importância dessas relações constitui-se mundos
centros de preocupação do trabalho.
Em fui1ção disso, a análise apresentada nesta
se se desenrolou em

tr~s

t~.

niveis. Em um primeiro,procurou-se

recuperar a evolução hist6rica das normas e leis que regem o
assunto, indicar relações entre moradia e doenças

ent~ricas,

habitação e doenças infecciosas, casa e acidentes

dom~sticos

domicilio e saúde mental. Descreveram-se as normas e padrões
usuais em

di~crsos

paises e indicadores que podem ser utili-

zados na mensuração das condições habitacionais. As caracte...
rísticas concretas da "casa adequada" varinm de pa1s para
pais, de região para região c sobretudo no tempo.
Num ·segundo nivel verificaram-se, perante este
quadro referencial, quais são as alternativas de moradia

da

1

população pobre do Município de São Paulo. Procurou-se obser
var, para a população paulistana, a evolução dessas alternativas nas

~ltimas d~cadas

e, sobretudo a partir de 1970,como

se distribue essa população carente de recursos entre as

po~

sibilidades de abrigo que encontra.
A um terceiro nível, a an5lise focalizou

ape-

nas uma parcela deste vasto complex?, tratando especificamen
te do caso das favelas do Município de São Paulo na
de 70. Buscou-se,

atrav~s

d~cada

de pesquisa específica sobre mora-

dia favelada, entender os mecanismos de produção

do

construido nas invasões de terra, identificar o perfil
dos favelados·e suas

estrat~gias

espaço
at~al

na obtenção da moradia e ca

racterizar a favela como. um problema de

sa~de P.~blica.

ABSTRACT

The housing question is intimately linked to
the public health problems of the Brazilian people .
. This study did

not intend

to be comprising

fr6m the point of view of the analysis bf the relations between heal th aw:i hous.iug. BuL Lhe impor Lance o :f these rela-

tions became one of the center of attention of this work.
Following that, the analysis presented in this
thesis was developcd on three leveis. On the first one it
was sought to recover the historical evolution of the rules
and laws that regulate the mattcr, to indicate

relations

between housing and enteric diseases, between housing

and

domestic accidents, betwecn dwelling place and mental health.
Rules and usual patterQs were descxibed as well as indexes
that can be used to measure housing"conditions. The actual
characteristics of the ''adcquatc housc" vary from place

to

place, country to country, and, mostly, along time.
On .a second level it wus vcrified against that
frame of reference which alternativos for housing did

thc

poor inhabitants of the County of São Paulo have. The study
tried to discover, for the population of

S~o

Paulo city, the

evolution of these alternativas for the last few decades and,
especially since 1970, how tl1e poor people are distributcd
·among the several possibilities of housing that can be found.
On a third level, this analysis was focus?d on
only one part of this enormous complex, dealing specifically
with the case of the "favelas" of the County of São Paulo
during the decade of 1970. By means of specific research on
"favela" housing it was sought to understand the production
systems of built space on land invasions, as well as to identify the actual profile of the "favela" inhabitants and

the

stiategies used to obtain a house, and also to characterize
the ::favela:: as a public healt.h problem.

APRESENTAÇÃO

1.

O presente trabalho reflete um momento em

que

os estudiosos em safide pfiblica sentem, de forma nítida, lacu
nas no conhecimento de certos aspectos da safide ambiental, e
assim começam a discutir e a aperfeiçoar as relaç6es
habitaçio e safide. Um dos pontos de intereise do

entre
presente

trabalho, sobretudo o desenvolvido nos CAPITULOS I, II e III,

6 o de tentar esclarecer essas relaç6es, sistematizando

con

ceitos e registrando todo um material que se encontrava

dis

persa. Assim, os tr§s primeiros capitulas cumprem

sobretudo

uma função didática, o que justifica um certo excesso na des
crição de fatos e··leis que de ciutra forma nao seriam

regis-

trados.
Esse momento caracteriza-se por uma tomada
consci&nci~

dos estudiosos da questão da moradia no

ao se darem conta. que a habitação como objeto de
ção

s~rge

de

Brasil,

investiga-

sobretudo a partir da d6cada de 60, quando

- so
nao

~

cresce vertiginosamente a população urbana do pais (o prime!

i i.

meiro censo onde o percentual da população urbana ultrapassa
o rural foi o de 1970). como ganha maior
blema da moradia,

pel~ multiplicaç~o

visibilidade o

pr~

invas~o

e

de"fireas de

A16m

habitações precãrias nas principais cidades do pais.
-disso, em

S~o

Paulo, em fins da década de 60 e inicio da

.de

70, os efeitos delet6rios das mãs condições de saneamento am
aumento

biental eram visíveis e mensurãveis inclusive pelo
do coeficiente de mortalidade infantil. (l)
VALLADARES comenta que a evolução dos
da temãtica

"habitaç~o"

no Brasil

n~o

estudos

foi de modo algum aci-

dental. ·
"Antes de tudo pode-se dizer que o desenvolvimento deste campo de estudos acomparu1ou parai~
lamente o aguçamento da crise habitacional no
Brasil"(Z)

Segundo a autora acima, no inicio dos

anos 60

surge como sub-ãrea de interesse a favela, com os
estudos
pioneiros realizados sobre o assunto( 3 ). Em S~o Paulo o estu
do do problema favela acentua.:.se a partir da década de
Mais tarde, com a

criaç~o

70( 4 ).

do Banco Nacional da IIab i taç~o,

sou-se a analisar de forma sistemãtica a açao

pa~

góvernamental

no camp9 da habitaç~o(s). Recentemente as atenções voltaramse para o fenômeno de "periferização", que nas Últimas

déca

das vem aumentando o tecido urbano nas metr6poles

brasilei-

ras(6). Decorrente do ítem anterior começou-se a

estudar a

renda da·terra como fenômeno importante para compreender

a

estruturaç~o do espaço urbano ('7). Final.mente as

discussões

levantadas sobre a relação entre ·a habitação c a

acumulação

iii.

de capital dimensionaram trabalhos tc5ricos como o de OLIVEI
RA e GALVAO, no Brasil, além de inúmeros outros
Latina (S). As relações. específicas entre

na

América

moradia e trabalho

são estudadas, aqui em São Paulo~ sobretudo por BLAY(g), Atua_!
mente os movimentos sociais centrados na

questão da moradia·

são objeto de estudo de inúmeros cientistas sociais(lO)_
Percebe-se, entretanto, que embora
.

'

a produção

.

acadêmica, sobretudo a do eixo Rio-São Paulo, já tenha certo
vulto, existem várias lacunas.
ta de estudos específicos entre

Entre estas sobressai a fala relação

habitação-saúde,

a falta de séries temporais sobre o fenômeno
Paulo, o

pouc~

favela em

conhecimento que se tem sobre a

São

problemática

fundi ária den.tro da favela (como, quando, quem, de que forma
se dá a apropriação do espaço na favela) e sobre

a

ligação

entre o mercado "formal" da construção civil com

o

mercado

"informal", através da indústria dos materiais de construção.
Pouco se estudou as zonas de moradia precária, e em especial

a faVela, sua representante máxima, como um problema de saúde pÚblica.
A Organização MÚnd.ial da Saúde publicou, em 1961,
(11) .

um inforrne'bastante exaustivo sobre o assunto. Cinco anos de
pois fez-se, em São Paulo, um Seminário sobre Saneamento e o
Programa Nacional da Habitação, com
"a pretensão de discutir as nonnas e os padrões
mínimos a serem obedecidos. no programa nacional
de habitação, em relação ã habitabilidade propriE_
mente dita, bem como em relação à integração da
.
(12)
habitação ao meio ambiente".

iv.

Após esse Seminário, as discussões sobre a "ca
sa adequada'' pouco evoluíram! bem como seus

m~toclos

ele mensur

ração, a alcance e as limitaçõbs desse tipo de conceito. Não
se pretendeu, no presente trabalho, desenvolver a análise do
problema habitacional no que se refere em como as

condições

precárias de moradia de parcelas ponderáveis da força de tra
balho em São Paulo afetam as necessidades de acumulação,

is

to é, em relação à lógica do sistema capitalista. Não se investiga até que ponto essas condições habitacionais
riormais~

de

"sub-

afetam o comportamento e o desempenho da acumulação-

~apitai,

já que afetam o comportamento e o

desempenho da

força de trabalho. A discussão aqui presente será a da "casa
adequada", suas normas e padrões, e nao da "casa

socialmen-

te.necessária", que se
"refere à moradia usada pela maioria dos trabalha
dores e demais assalariados nas condições · históricas concretas e reais e que, portanto, é a que
a classe patronal e o Estado reconhecem como com
ponente do valor da força de trabalho e portanto
do salário" (l 3) ..

Verifica-se, no decorrer do texto (CAPITULO IV
em diante) que há uma marcada diferença entre os dois padrões.
Fala-se muito no papel das alternativas de

mo

.

radia popular nas estratégias de sobrevivência das

camadas

de baixa renda e nos aspectos benéficos para a acumulação de
capital que representariam essas formas dci construir. Este é
um aspecto da discussão teórica que apenas apresento.
de lado,

momenta~eamente,

Deixo

esta discussão, apesar do sua cnor

v.

me importincia, porque pretendo desenvolvS-la

postcriorme.!2_

te, utilizando inclusive dados empíricos do presente

estudo

e de outros em realização.
Atrav~s

ro

fug~r

proc~

do trabalho com dados primirios

de generalizações teóricas e apreender, no

cotidia

no da população, as práticas necessárias ã produção de
moradia e assim,

atrav~s

de "observação e fontes

sua

autênti-

ca S "(l4) , ter melhores condições para entender seu papel

na

produção do espaço urbano e na própria economia.
Segundo OLIVEIRA, para conseguir onde

morar o

trabalhador acrescentaria, ã sua jornada de trabalho nos
tojes capitalistas de produção, um tempo dedicado ã

se

constru.

ção da moradia. Dessa forma. a habitação atuarla como elemen
reprod~

to básico para o rebaixamento do custo monetário da
ção da força de trabalho (e a moradia na favela ainda

com

maior ênfase, ji que assume as mesmas características do

pr~

cesso de auto-construção em terreno comercializado,
não legitime o título jurídico de "propriedade" da
·de foi construída). Os salários resultariam
to que os gastos com habitação -

embora
terra on

deprimidos,

vi~

um componente importante -

não entrariam na composição dos salários reais pagos
empresas
"assim a operaçao que ~. na aparência, tnna sobre
vivência de práticas de "economia natural" dentro
das cidades casa-se admiravelmente bem com tnn pr~
cesso de expansão capitalista que tem tnna de suas
bases e de seu dinamismo na intensa exploração da
força de trabalho •.. "(lS)

pelas

v i.

Então, para muitos estudiosos, as alternativas
populares de moradia e sobretudo a auto construção

favorece

riam a acumulação capitalista.
- .
(16)
De outro lado, outros teor1cos

dentro das.proposições do materialismo; que o

comentam,
trabalho que

faz a casa do traBalhador seria trabalho produtor de
de uso, assim como o trabalhador na comunidade, o

valor
trabalho

doméstico da mulher, todos eles trabalhos não pagos, mas nem
·por isso "sobretrabalho"".
valor, a força de trabalho representa
um quantum de trabalho social realizado
nela
( ... )O tempo de trabalho necessário à produção
no
da força de trabalho se resolve, portanto,
tempo de trabalho necessário à produção desses
meios de subsistência"(l/)
'~Enquanto

Dessa forma, o trabalho que faz a casa do

tra

balhador seria parte do tempo 4e trabalho necessário e

nao

poderia contribuir para aumentar a taxa de exploração da for
ça de trabalho. Enfim, não poderia se confundir com

sobre-

trabalho. Assim o auto-construtor s6 contribuiria para o

pr~

cesso de acumulação capitalista quando compra o terreno e os
meios de
nel~s

produção~

ao comprá-los, ele realiza a mais

valia

contida. Neste sentido, funciona como qualquer consumi

dor de mercadorias, ou seja, não produz mais valia, mas

a

realiza no ato de compra. E poder-se-ia mesmo afirmar que es
te trabalho de

subsist~ncia

do operário que constr6i sua

saem vez de propiciar a acumulação, seria, muito pelo
trário, um obstáculo a ela.

ca
con-

vi i.

"E um trabalho separado do processo de trabalho
capitalista, consequentemente é trabalho impr~
dutivo, Já que não valoriza o capital criando
mais valia. E um trabalho que está fora do modo
càpitalista de produção". (lB}

g um trabalho que cria vilor de uso para

si

mesmo, nã.o cria valor nem mais valia para o capitalista. Além
do mais, se o trabalhador resolvesse seu problema dentro

modo de produção capitalista, o trabalho que iria

do

construir

a casa passaria a ser um trabalho produtor de mais valia

P!

ra o empresário da construção civil.
"Desta fonna, esta maneira de solucionar a ha
bitação popular estaria furtando um setor
da
economia nacional ao modo capitalista de prod~
cão, comprometendo. portanto. a acumulação ca~i talist~'' (1 9)
Esse é o ponto de vista sob o qual

trabalho

nesse momento. Não .tenho resposta para inGmeros problemas

d~

correntes. Deixo para maior reflexão a seguinte indagação: a
auto-construção, nas diversas alternativhs populares,
realmente o meio mais eficaz para a acumul~ção

seria

capitalista?

E inegável a qualidade da observação de Francisco de Oliveira, ao verificar que as formas ·espontâneas de moradia
xam o custo monetário da reprodução_da força de

rebai

trabalho,

propiciando assim certa acumulação. Mas é inegável

também a

justeza das observações de Galvão, quando comenta que a
mulação poderia ser ainda mais favorecida se toda esta
la de trabalho fosse inserida diretamente no.modo de

acu
pare~

produ-

çao c~pitalista, passando a produzir valor e mais valia para

vi i i.

o capital. Um outro dado a observar, ainda, seria em relação
~ desconcentr~ção

de renda. A auto-construção. ao não centra

lizar a atividade construtora nas mãos de alguns empresários
da

con~trução

civil, impede uma maior concentração de renda.

Assim, de forma indireta, contribuiria para a

desconccntra

ção de renda, ao permitir que o próprio trabalhador
prie do seu trabalho, quando, ao vender a casa,

se

transforma

o valor de uso em valor de troca. Resta saber se como
de troca o produto da auto-construção permite a

apr~

valor

recuperaçao

do investimento feito na construção e no lote (quando o terreno não 6 invadido) e o desgaste sofrido no processo

pela

família auto-construtora.

Al6m disso, 6 preciso notar que falar na acumu

1Rça6 de

t-al
Ca ni
r-- -

rnmf'\

- -· ·-

11m
t~0rl0
~·"
- --

••
n

?io
1 P'.r~
-- -

que

PYn,,,

-

o capital não 6 um bloco monolítico. Hi que identificar seus
setores e suas contradições internas. Em São Paulo, por exem
plo, a auto-construção 6

esti~ulada

pelos loteadores, que em

d6cadas passadas chegaram a oferecer, na ocasião da venda do
lote, milheiros de tijolos ou telhas para o comprador. E
timulada tamb6m pela indGstria dos materiais de

construção,
civil

que vende da mesma forma para empresas da construção
ou para i~divíduos auto-construtores (quer em terrenos

co de concreto utilizado na "periferia" pode ser de
~nferior ~o

-

pro-

prios, quer em invadidos, como mostra o CAPITULO VIII).·o

de

es

bl~

qualid~

utilizado na construção das r·esidências das c.!.!_

macias médias c da hurgucsi~. !'las o c:inK'nto que as fabriquetas de blo
cos da "periferia" utilizam 6 o mesmo. As telhas usadas

na

"periferia" e nas invasões são as telhas utilizadas nas cons

ix.

truções do chamado mercado "formal", quer sejam de barro, ci

~ente-amianto ou laje prel (*). O mesmo pode ser dito para os
conclui tes, a fiação .• o encanamento c mui tos outros elementos
da construção civil.
Assim se percebe que neste mercado "informal",
grande parte, senao todos, são elementos que se vendem
mercado formal. Isso acontece em maior escala na
em terreno pr6prio, mas não deixa de suceder

no

construção

igualmente na

construção em terrenos invadidos, onde também se utilizam ma·
teri~is

de cobertura, fiação, cimento para o piso, etc. A es

pecificidade da favela, além da não propriedade da terra, es
tã na utilização maciça de madeira como material de vedação.
Mas o CAPITULO VIII

mos~ra

que esta madeira

é~

frequenterne~

te, comprada e não refugo, como pode· ter acontecido no pass!
do e era apontado por infimeros autores. A diferença

es~encial

entre o mercado "formal" e o "informal" focaliza-se justame!!
te no comportamento. da mão de obra. E e esta

peculiaridade

que faz com que a grande opositora da auto-construção seja a
indústria da construção civil, que deixa de realizar o

seu

trabalho, e portanto sua mais valia.
Sumarizando, na primeira parte deste trabalho,
que compreende os

tr~s·primeiros

capftulos, tenta-se

desen-

volver as relações entre habitação e saúde, a importãncia da
habitação saudãvel na preservação da safide e do bem estar ff
sico e mental, as normas indicadas para a 'moradia e os pr1n-

(*) Tipo de laje pré-moldada, de uso comwn em São Paulo.

x.

cipais indicadores pelos quais

pode~

ser mensuradas

deficiê~

cias havitacionais. O CAPITULO IV, perante esse quadro referencial, descreve em grandes pinceladas, como mora a

popul!

ção pobre do Município de São Paulo.
Entre as alternativas de moradia utilizadas pelas
estu-

cÇlmadas populacionais de renda baixa paulistana, escolheu-se

dar de forma mais abrangente, para o presente trabalho, a fa
vela, um problema de safide pfiblica. A anilise do segmento fa
vela constitui-se num momento necessirio e importante de uma
pesquisa com pretensões ainda maiores: entender a

produção

da habitação popular paulistana.
O CAPITULO V descreve a

lóg~ca

da coleta de da

-:--

dos e o seu tratamento.
Enfatizou-se o trabalho

d~

campo porque

faz

parte do conhecimento da realidade. Não hi uma dicotomia entre a busca das leis gerais do desenvolvimento e a

pesquisa

de um aspecto particular da realidade.
Como diz Álvaro V. PINTO:
"o avanço do conhecimento no sentido da descobe.E_
ta de aspectos cada vez mais particulares do m~
do objetivo é acomparu1ado pela exigência de simultânea elaboração de sínteses explicativas ca
da vez mais vastas. Ao avançar no sentido da p~
netração no particular, a razão está igualmente
avançando no rumo da universalidade'. O partic~
lar recém-descoberto unifica-se com o universal
ampliado por efeito çla descoberta daquele"(ZO).

xi.

O CAPITULO VI procura -esmiuçar o problema fundi5rio na favela: como se di a invasão, quais os

mecanismos

de parcelamento do espaço? Tentou-se reproduzir a

hist6ria

de algumas invasões em São Paulo fruto de ação coletiva e
de outras favelas que foram se construindo

a

gradualmente pe-

los anos. Observou-se o papel do Estado como

"legitimador"

do status jurídico ambíguo oferecido pelos dois processos de
invasão.
"A relevância do tema se expressa por ser a posse da terra a condição determinante da favela"(Zl)
Nos terrenos do setor pablicri no MSP,
dos quais destinados a praças, ireas verdes e

muitos·

equipamentos

sociais, quase 700 hectares estão ocupados por favelas

( 2 2) .

Caracterizaram-se também, neste capítulo, os aspectos

.

físi-

cos ambientais da favela, tornando clara sua precariedade sa
nitária.
O CAPITULO VII apresenta, mediante amostra casual representativa, a

popula~ão

favelad~

do Município

de

São Paulo, comparando suas característicai atuais com as anteriores, tentando verificar quais as mudanças no perfil

da

favela e dos favelados na década de 1970.
O CAPITULO VIII verifica a existência de

sub-

mercados de barracos dentro das favelas. Procura, dessa

for

ma, entender cada um deles, verificando os processos de

pr~

dução dos barracos auto-construídos, a mercantilização

de

unidades de moradia na favela· através de compra e/ou aluguel
de barracos e as características que acompanham a cessão das

xli.

casas nas invasões de terra.
Finalmente, as CONSIDERAÇOES FINAIS resumem as
princi~ais

conclusões e ensaiam algumas recomendações

para

um melhor encaminhamento de problemas de Saúde Pública nessa
questão.
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I - INTRODUÇÃO

1. CONCEITO DE HABITAÇÃO.

O conceito de habitação ji 6

ba~tante

impreci-

so. Que c~racter{sticas t~ri~m'em"comum um c~ai6 surço, uma
gruta, ·um iglu ou um apartamento num arranha-c6u em zona urbana? E não se discute que todos eles são locais de moradia.
Al6m disso, os termos habitação, moradia, domi
cilio e casa não são totalmente equivalentes. Quando se fala
em habitação, leva-se em conta não só a unidade habitacional,
como os aspectos de integração dessa unidade na trama

urba-

na, a16m do grau de atendimento em termos de serviços de infra-estrutura urbana e equipamento social.

Ji o termo "domicilio" prende-.se mais à

...

pro-

pria .unidade.
O interesse da Organização Mundial de Saúde por
problemas de habitação não se circunscreve aos eleine_ntos que

2.

tem relaçãq com a·
listas da OMS em

prese~vaçao d~

~igiene

saGde. O

Cqmit~

de Especia-

da habitação definiu habitação como

. "a estrutura material que o homem emprega
.para. abrigar-se e suas dependências, seja,
todos os serviços, instalações e disposit,i;
vos necessários ou convenientes para o bemestar social e saGde fÍsica e mental do indivíduo e da famÍlia".(ANDRZEJEWSKI et ali,
o

o

o

•

1966). (I)

Assim, ~ara os peritos da OMS( 2) a casa~ asp,i;
raçao primordial do homem:
· "fornece-lhe teto e proteção contra os elementos e permite-lhe dispor de espaço,
a
coberto de forças hostis, que lhe permita
trabalhar com maior rigor e eficácia, guar·dar seus bens pessoais e preservar sua inti
midade e da sua famÍlia."
"Este recinto protetor se designa em geral
pelo termo moradia, se bem que na sua acepção mais moderna a palavra significa mais
que uma mera estrutura residencial significando abrigo. O termo "meio residencial".re
sulta mais descritivo e ultrapassa o abrigo
incluindo todos os serviços, instalações e
dispo'sitivos necessários e convenientes para o bem estar social e .a saúde física e
mental do indivíduo e da famÍlia."
13· evidente que a inclusão do entorno ou do "mi

crodistri to" (termo empregado· pelos especialistas da

0~1S,

no

Informe Técnico 225} aurrienta a complexidadé dos estudos e aná
lises relativos i habitação. Não obstrinte, um estudo da mdra

3.

dia que prescinda desses fatores naQ se ajustari corretamente na definição de safide da OMS
'li

...

a saúde é' um estado de coropleto bem-

estar,físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade. O grau máximo
de saúde que se pode lograr é. um dos direitos fu~damentais de todo o ser humano, sem
.
.
distinção de raça, religião, ideologia poli
tica·ou condição econômica ou social. A saú
de de todos os povos é uma condição fundamental para lograr a paz e a segurança, e
depende da mais ampla cooperação das pessoas
e dos Estados"~ (3)
Evidentemente esta definição di a
dir~ito

de exigir algo

mai~

todo

homem

que a simples proteção contra do .

enças que oferecem os programas limitados pelo abastecimento·
de igua e de esgoto. A habitação vê-se relacionada,dessa fo!
ma, com saúde pÚblica, planejamento, arquitetura, engenharia,
·economia e finanças e tradiçoes culturais e sociais. Integra
o meio

~mbiente

na acepção mais geral do termo e nenhum pro-

grama de saúde pÚblica pode ignori-Ia.

4.

2. ALGUNS ASPECTOS HISTORICOS DA .RELAÇÃO HABITAÇÃO SAODE

2.1.

NA EUROPA
A OMS tem se mostrado consciente desde a sua
~

fundação, da importância de que se reveste em todos os países
a relação entre saúde e saneamento, de um lado, e urbanismo
e planificação, de outro (OMS, 1965). ( 4 )

-

Bem antes disso, medidas ligadas diretamente a
·erradicação dos cortiços e ao melhoramento das condições habitacionais foram adotadas na

2~

metade do século XIX. Na

Grã-Bretanha, os Shaftesbury Acts de 1851 permitiram às auto
ridades estatais condenar casas insalubres e impor'standards"
mínimos de ocupaçao, no interesse da saúde pública.
No Continente, a França promulga ato em

1850,

fornecendo também às autoridades pÚblicas poder de condenaçao das casas insalubres. Em.l885, em Nápoles, após a epidemia de cÓlera, permite-se a interferência estatal para o delineamento de normas mínimas de moradia; Bélgica em 1889,
landa em 1901 e Estados Unidos em 1901 promulgam suas

H~

leis

'

sobre habitação.

ROSE~ (195B)(S) comenta que a moderna saúde pQ
blica originou-se na Inglaterra. Não se pode afirmar que não
se conheciam e se aplicavam nas formas de urbanização asiáti
ca e clássica, normas de saneamento e de habitação visando a
u~

meio·mais saudável.

e bastante

conhecido o decreto que li

mitava a certos horários o tráfego de ~~rrbs em Roma antiga,
procurando controlar o ruído que então faziam as rodas de ma

s.
deira nos pisos de pedra. Mas é a partir de eventos ocasionados pelas migrações em massa, durante a Revolução Industrial,
que aflora a consciência dos problemas sanitários

decorren-

tes, nas zonas urbanas, das grandes densidades de

populações

....._

mal alojadas e mal nutridas .
. .Para um maior entendimento do que aconteceu, pre
eisa-se retornar aos problemas sociais que agitaram a

Ingla-

terra durante o começo do século XIX, sobretudo o dos pobres.
A antiga lei dos pobres elizabetana ("Old Poor Law") deixava
aos pares do reino e às paróquias providenciar abrigo aos indigentes. Entretanto, um decreto de 1662 - "Act o f

Settlement

and Removal" - limitava a mobilidade do proletariado

pobre.

A combinação desses dois decretos - a antiga lei dos pobres e
a de fixação nas paróquias - se, de um lado, garantia ao indi
gente sua sobrevivência, de outro impedia a mobilidade de mão
de obr~ que a burguesia industrial em~~gente exigia. E é contra estes 2 fatos que começa a surgir uma base ideolÓgica mais
adequada às formas de produção que começavam a ser dominantes:
.a doutrina da "necessidade filosófica", onde se afirma que in
divíduos deixados a si mesmos em geral se desenvolvem

melhor

que os, protegidos por leis e decretos que os amparam na indigên
cia. Os pobres deviam ser estimulados a sair da pobreza

pelo

seu próprio esforço, e sem. amparo das paróquias, que poderiam
daquela forma, apenas estimular e incitar a doença e a pobreza.
De outro lado,

desenvolveu~sd

nessa época

toda

uma economia da nova ordem. Para Adam Smith _e outros, a moti~nteresse,

vação· maior para a atividade-econômica era o
i

guia-

6.

do pela força da competição. Deixados livres, os
dos diferentes indivíduos

poder~se-iam

interesses

harmonizar e chegar a

um sistema de cooperação espontânea, com maior

produtivida-

de, o que por sua vez significaria um maior_ bem estar da coletividade. Assim, como princípio teórico, a empresa privada
seria a mola do processo social.
Nesse contexto, a "Old Poor Law" era olhada co
mo _anti-social, a ser removida para libe!ar o imenso

poten-

cial da iniciativa individual. E era Óbvio que esta iniciati
va privada não devia ser sinônimo de caos - a

administração

seria a "mão invisível" que guiaria os homens nas suas ações
econô~icas

e sociais.
Diferentes correntes surgiram na ocasião, ten-

tando ver os meios pelos quais se harmonizariam os

interes--

ses pÚblicos e privados. Entre essas correntes distingue- se
a de Jeremy Bentham e os seus "radicais filosóficos", que pro
punham a reforma legal, livre comércio, controle de natalida
d~

e reforma educacional e que tiveram marcada influ6ncia na

legislação sanitária posterior.
As taxas de mortalidade dos aglomerados

urba-

nos na Inglaterra apmentavam. Exemplificando, entre 1831

e

1844, a taxa bruta de mortalidade aumentou de 14,6 a 27,2 em
Birminghan, de 16,9 a 31,0 em Bristol, de 21,0 a 34,8 em Liverpool, de .30,2 a 33,8 em Manchester (ROSEN, 1958). ( 6 )
O interesse pel~s condições de vida nas

cida-

des aumentou com a epidemia de cÓlera de 1S31 e 1832.

Ficou

claro para todos que a cólera procura os .distritos mais

po-

7.

bres, os locais com piores condições sanitárias. A doença, en
tretanto, não se limitava is

classe~

sociais mais baixas.

Em 1802, apesar da oposição, Robert Peel,

ele

-

mesmo um industrial, assegurou a aprovaçao da. "Health and Mo
ral of

Appr~ntices

Act" para regulamentar as condições

das

crianças tra.balhando nas fábricas.
.

.

.

.

.

.

.

.

· ·surge aí um embrião de intervenção do Estado e
.

·d~

'

.

.

.

.

.

.

.

.

....

normatização na safide e bem estar dos trabalhadores,

uma

brecha dentro da doutrina ·da total livre iniciativa.
Em 1834 a criação da "Poor Law Commission" vai
trazer o instrumento que colocava em questão a saúde da

pop~

lação e providenciava meios para resolver o problema.
Chadwwick era o secretário da Comissão e, se o
seu interesse e atividade estavam ligados direta e prioritariamente i redução das taxas de pobreza, tinha um agudo sen-

so da causas do pauperisrno. E, entre os membros da

"Royal

Cornmission of Enquiry of Poor Law", era o· finico que investigara as condições de saúde

d~

população pobre.

Em 1838 as autoridades londrinas solicitaram i
essa Comissão

que

~fetuasse

urna investigação a respeito

de

uma epidemia em Whi techapel.. ·o informe· da Comissão investiga
dor~,

.

formada por Chadwick e por 3 médicos "bentharnistas":
.

Arnott, Kay e Southwood Smith -, e sobretudo o informe _pes~

soai de .Srni th sobre a falta d.e água. comoveram a opinião publica (BENEVOLO~ 1967)( 7). Em 18i9 Chadwick obteve das instâncias superiores que a investigação se estendesse por todo

8.

o pais e em 1842 :compilou um informe final,
la primeira vez ·um

qu~dro

~ue

ofereceu pe-

completo das condições

da classe trabalhadora ("Report on the Sanitary

sanitirias
Conditions

of the labouring population" ~ 1842 ~ c i tado~-~m BENEVOLO.,l967) f8)
Chadwick reconhece um circulo vicioso entre doença e pobreza,
e conclui que seria econômico tomar

rnedid~s

contra a preven-

ção da doença. Assim, pela primeira vez se pensou na

impor-

tância econômica da enfermidade.

"Fm um período de 7 anos 12.895 indivíduos
foram pacientes do Glasgow Fever Hospital.
Cada um deles perdeu 6 semanas de trabalho 29.004 libras, além dos custos de hospita.
lização; quando o paciente morria, ainda
haviam os custos-adicionais ·dos funerais;
viúvas e Órfãos frequentemente caiam no
paupe_risrno". (ROSEN~ 19S~n (9)
Reconheceu-se o custo econômico e social
doenças preveniveis, o que serviu de estimulo para açao

das
vi-

sando urna melhor saúde pÚblica.
O Relatório de 1842 (3 volumes posteriormente
resumidos em 1), propôs urna série de medidas.

Apresenta uma

teoria epidemiolÓgica plausivel, contém um esforço mínimo de
relacionar condições

~erritoriais.corn

variações nas taxas de

mortalidade e status sócio-econômico; de suas bases

derivam

os princÍpios das reformas sani tirias da Grã-Bretanha,
dos Unidos e do Continente Europeu. Mesmo-hoje, é usado
saúd~

los programas de

. o.·
ça,

Estape-

dos paises em vias de desenvolvimento.·

relatório mostra que sem dúvida alguma a dàen

~sp~cialrnente

a doença

tran~missivel,

esfi

relacionada

9.

com condições ambientais, com a falta de esgotos, de
gem, de abastecimento de igua e. formas corretas·

de

drenaremoçao

de dejetos das ruas e das casas.
Nessa

~poca,

o problema de safide pfiblica se re-

orientou, tornando-se, naquele momento, mais um problema de
engenharia e saneamento do meio, do que de medicina.
A consequência imediata do relatório de 1842 foi
a indicação, por Si r Robert Peel em .1843 de uma "Royal Corrunission for Enquiry", para cidades grandes e distritos
s~s.

Esta comissão vai propor postos sanitirios

populo-

permanentes.

em comunidades acima de certo tamanho, a indica~ão de um ins
petor para fiscalização sanitiria, um código de esgotos,

um

código de regulamentação de construções para pr~dios a'conitruir. Sugere que se dê atenção a problemas de abastecimento
de i~u~~' i ·irtspeção e regulamenta~ão de casas de aluguel,ao
problema da superpopulação de

·porõe~

.e a provisão de

dades de banhos pfiblicos para os pobres. (o grifo

~

facili~

meu)

Resulta bastante evidente que as futuras

leis

sanitirias· deveriam se desenvolver em direção a uma legislação urbanística

geral~

A primeira consequência jurídica destas investigações e destas

propo~tas

foi a lei de 9 de agosto de 1844,

para Londres e seu entorno(lO) que definia certos

req~isitos

higiênicos mínimos para casas de aluguel e proibia a destini
ção de subterrâneos a moradia a partir de julho de 1846.E em·
1846 se aprovou a.

1~.

lei para o estabelecimento de casas

de

banho·e lavat6rios pfiblicos na capittil.
No mesmo ano o Parlamento começa a estudar uma

10.

lei geral; "polÍticos e jornalistas desenvolvem com insistên
. cia os argumentos teóricos do liberalismo contra a

interven

çao pfiblica nessa mat~ria'' (BENEVOLO, 1967, p. 106).Cll) Mas
o aparecimento de nova epidemia de cólera "_destrói", de

cer

ta forma, as posições liberais e torna urgente uma decisão.
··Em 1848 aprovou-se o 19 Ato. de Safide

Pfiblica

("Public Health Act"), de alcance limitado, mas sem
com grande importincia política. A lei
~

31 de

agosto

de

ext~nso

e minucioso, que ocupa mais de 70
... .
. .
(12)
pag1nas
nas atas o f.1c1a1s.
1848

um documento

d~

dfivida

A extensão
jurídicos ingleses, mas

~

preveniente em parte dos costumes

tamb~m
.

do caráter
da nova lei,
.

que

introduz um novo conceito de poder público em .um campo antes
não regulamentado, ou regulamentado-por prescrições

discor-

dantes_e antiquadas e que exige, por conseguinte, uma

série

de definições a respeito de outras leis e costumes em vigor.
A lei institui o "General Board

of

Health",

constituído por 3 membros designados pela Coroa, um secretário .e ,o pessoal necessário. A "General Board of Heal th"

tem

a possibilidade de nomear inspetores para realizar inspeções
locais, onde isso seja solicitado por pelo menos uma
parte dos habi ta~tes, ·ou onde o cóeficiente de

décima

mortalidade

dos filtimos 7 anos tiyer sido superior a 23/1000. Continuando estas investigações a "General Board of Health"
nos

l~gares

promove

em questão a aplicação da nova lei, estabelecen-

do distritos sanitários •. Em todos

·os distritos se institui

uma "Board óf Health" local, constituída por funcionários

e

11.

por representantes dos proprietários de imóveis e dos contri
buintes. As "Boards" locais podem nomear inspetores, emprega
dos e inclusive um médico que assuma as obrigações de Funcio
nãrio de .Higiene.
Os poderes das "Boards" locais se referem a:
a) sistema de esgotos, que inclusive obriga

o·

distrito a atualizar suas plantas. Além .disso, todos os sistemas de tubulações passam
.

a ser pÚblicos e ser administrados

pela

"Board o f Heal th" .local. Todas as casas novas devem ter sistema de eliminação de deje
tos apropriado e dispor de sanitário.

Quem

viola esta obrigação poderá receber

multa

de 20 ·libras esterlinas e o "Board"

local

tem poderes para obrigar o proprietário

a

construir o sanitário (art. 41-54)
b) a limpeza urbana (art. 55-57)
c) a eliminação de tudo o que possa provocar
prejuízos higiênicos (canais abertos, águas
estagnadas em porões, etc.) (art. 58-60)
d) limpeza e

cons~rvação

dos matadouros

e) normatização das casas de aluguel, que

de-

vem contar com determinados requisitos

de

limpe~a

e ventilação. Fica proibido o

de porões como

loc~l

uso

de moradia, a não

ser

que respondam a certas condições, e se esta
belece um prazo
tro

d~

~

de 6 meses a 1 ano

qual devem ser

d~salojados

e

dendesocu

12.

pados os poroes nao regulamentados atualmen
te habitados (art. 66-67)
f) a pavimentação e manutenção dos caminhos
(art. 68-73)
g) os jardins públicos (art. 74)
.··h) o abastecimento de água (art. 75-80)
i) a sepultura dos mortos (art. 81-83)
Os artigos que vao do 84 em diante se referem,
segundo BENEVOLO, ao funcionamento administrativo e financei
rodos "Boards" locais.
As relações entre esses organismos

pÚblicos e

as pessoas privadas são minuciosamente regulamentadas

pelos

Últimos artigos da lei. São concedidas aos proprietários inú.
meras garantias legais, mas

~

inevitável que o pleno exerci-

cio dos direitos de propriedade resulte limitado de· distin~as

formas na nova lei.

Al~m

·de cumprir com os regulamentos,

pagar as contribuições, eventualmente sofrer

expropriações,

as pessoas privadas deveriam garantir em todos os casos o li
vre acesso dos funcionários do "Board of Health" aos
cios e aos terrenos, "para preparar os planos,

edifÍ-

inspecionar,

medir, nivelar, examinar os trabalhos, determinar a disposição das cloacas e dos afluentes, estabelecer limites" (BENEVOLO, 109). (l 3 )
O debate que acompanhou a lei no parlamento
de extremo interesse pela variedade e pela insistência

-

e

das

objeções apresentadas, não somente pelos proprietários lesados em seus

interesses~

seus representantes, mas tamb;m pe-

13.

los te5ricos liberais .(como Herbert :Spencer,

~ntre.

outros).

"Sofrimentos e males são castigos da nature~a.· Não· podem ser eliminados, e as impacientes intenções de filantropia para prescrevêlos ·do.mundo por meio de leis, antes de haver descoberto seu objetivo e seu fim,
tem
4
feito mais dano que- bem". (l )
Realmente a lei era um primeiro passo para uma
profunda

modific~ção

das instituições. Passos sucessivos fo-

ramo estabelecimento do "Local Government Board", com

juri~

dição sobre a safide e a ajuda aos pobres e a nova lei saniti
ria de 1875,

~t~

que as leis sobre construção

subvencionada

e sobre safide fossem unificadas pela "Housing.of the Working
Clas_ses Act", de 18 90 ..
Na França. as consequências da industrialização
-

e do urbanismo manifestaram-se mais tarde, embora as
~~es

higiêriitas

condi-

das grandes ·cidades e dos conglomerados in-

dustriais em 1840 eram no mínimo tão alarmantes quanto na ·rn
glaterra.
Durante o reinado de Luis Felipe (1830-1848) a
economia francesa criou suas primeiras indfistrias

-

.

pesadas e

estradas de ferro. A população urbana,

~ue

centagem de 15% do total em 1830,

para 25% em 1846.

~bb~

atingia uma

porA

falta de habitação e o efeito .do desemprego peri5dico combinam-se para pertuibar a famÍlia operiria. Tal como na Inglaterra, a primeira intervençãrr
cernente i

re~ulamentação

NEVOLO: 1974)~(l 5 )

es~atal

do trabalho

na legislação foi con~nfantil,

em 1841.(BE-

14.

Enquanto isso, pesquisadores faziam estudos e!
tatfsticos sobre as condições de vida urbana entre os trabalhadores. Frégier, um funcionário da prefeitura do Sena, for
mulou um plano de construções pfiblicas para-as classes menos
. (16)

favorecidas.

. . No mesmo ano publica-se a primeira

investig~

- d ocumenta
.
d a so. b re as con d.1çoes
d e v1. d a d os operar1os.
.. .
Cl 7)
çao
·Mas, tal como na Inglaterra, a situação de indiscutfvel domfnio da

b~rguesia

liberal, sobretudo durante a

monarquia, nao permitiu que se tomassem medidas para

limita~

o e~erc!cio da propriedade privada dos ediffci6s e das terras.

"A polêmica contra os alojamentos insalubres
foi impulsionada; assim, pelas duas principais correntes de oposição: os católicos e
os socialistas" (BE!'lliVOLO~ 1967 ~p.ll4). (lS)
Era o tempo de Fourrier, Saint-Simon, Comte·,
Cabet, Considérant e Proudhon: havia uma transferência

de.

idéias e fertiliz~ç~o.mfitua entre ciência social e safide publica.
Em 1831, grassa uma epidemia de cólera em

Pa-

ris. Em 1832, um jornal "saint-simoniano" propoe que a cidade tenha adequado

aba~tecimento d~

água e de esgoto, além de

outras facilida.des para melhoria da·s condições sanita rias (BE
NEVOLO ~ 197 4) • (l 9)
Os socialistas trabalham no mesmo
produzem o Informe Blanqui

(20)

.

.

sentido,
.

. . Entretanto,-permeados de

e

pri~

~!pios doutrinirios ~ais rfgidos~ esperavam que uma nova or-

15.

gani~ação econS~ica

resolvesse

global~ente

os problemas

da

habitação, tonjuntamente com os demais problemas sociais.
·Assil_ll; ·cabe aos católicos, dispostos a conside

. rar,

reform~sticamente,

os assuritos

~or

partes,

continuarem

a ser os mais decididos promotores das reformas urbanisticas
e sanitárias.
Duiante o breve periodo de· vida da Segunda Repfiblica os estudos e propostas elaborados nos
dentes chegaram a

concretiz~r-se

dec~nios pr~c~

numa lei, criando um conse-

lho para cada departamento e cada bairro, com função de fornecer assessoria sanitária.
Essa

lei~

enquanto proposta, foi ·alvo de

ques tanto de socialistas, decepcionados e desconfiados
a timidez ~as proposições, como pelo~ liberais,

-

0 assunto · é delicado
A livre utilização,
a livre disponib~lidade da propriedade perteg
cente ao cidadão exigem o respeito mais severo, pois são as bases fundamentais da ordem
.
.
(21)
.
.
social" (BENEVOLO, ~967).
Mas em numero
sos .casos "o direito e o interesse privado
.
devem ceder ante o interesse_público,e jâ exis
tem diversas limitações parà este tipo de direito de propriedade: proibir-se a venda· de
alimentos em mau estado, ou fazer navegar um
~arco em más condições. Estas proibições nao
.
debilitam o direito de propriedade, mas o salme1hor
a propriedade
.vaguardam. Nada justifica
.
.
que a ·autoridade mesma da lei, que regula e
0

com

defensores

dos "direitos do homem".

.

ata-·

16.

.
.... . '' (22)
sanc1.ona
seu,exerc1.c.1o.

Entre protestos mais significativos, (BENEVOLO
1967) (Z 3) cita um do periódico so.cialista "La Voix du Peuple"

que previa a sorte das famÍlias operárias expulsas das moradi~s

insalubres e

periores as

incapaz~s

de procutarem outras

su~s possibilidades,·~

melhores,s~

reduiidas assim

a buscar

"outro refÚgio não descoberto pela polÍcia, ou a dormir

· ao

relento" ("La Voix du Peuple", 7 de março de 1850).
BENEVOLO nota também que durante o debate
antecedeu a

aprov~ção

da lei foram discutidas e não

que

aprova-

das duas emendas extremamente interessantes: uma de Roussel,
para ampliar a bairros inteiros os melhoramentos previstos e
out~~ de Wolowski~ que autoriza is administrações comunais a

construção de novas casas, em lugar das antigas insalubres
que seriam demolidas.

n possível

qu~

uma epidemia de cólera

em .1849

fosse o motivo determinante da aprovação da lei em 13 de abril
de 1850. Seu conteúdo é mais restrito do que o da lei inglesa, e limita-se a dispor sobre as características das habita
ções de aluguel e a confiar a execução da lei a

escritórios

comunais, sem o respaldo de um Órgão central coordenador

e

executor.
Fundamentalmente estabelece o seguinte:
1) onde for necessário será instituída uma com1.ssao

para intervenção em habitações ocupadas
proprietários;

por

nao

17.

2). esta com.issão se·râ integr~da obrigatoriamente

por

um arquiteto eu~ médic~~·não necessariamente

re-

sidentes na ·comuria onde se· pretende interferir;
3)

s~

a

cau~~

da insalubridade do edifício for da res

ponsabilidade do proprietário, e1e deve eliminá-la,
sob pena de multa

qu~

pode chegar a ser o dobro do

custri dos trabalhos;
4) "(art.13) quando a insalubridade for resultado de
~aus~$ externas e permanentes .e quando essas causas não puderem ser eliminadas com trabalhos con..
juntos, a comuna pode adquirir, segundo as fo~as
e as modalidades da lei de 3 de abril de 1841, a
totalidade das propriedades compreendidas no perímetro do trabalho".(HUGUENEY~ opus cit~ p. 246)(Z 4)
Neste a.rtigo. 13 encontra-se toda a . importância
.

.

da lEd. Diferentemente da Inglaterra, introduz-se na
.

·a/idéia de desapropriação,

p~lo

bem da

França

sa~de p~blica.

Mais tarde esta lei servirá ao Barão Haussmann.
Aprov~itando

uma emenda na lei a 23 de maio de 1852, que per
.

mite a desapropriação também por decreto, e nao apenas

por

lei, titil~zarâ des~e recurso ·com incrível generosidade

para

transformar radicalmente o tecido urbano de Paris. Mas

isso

já deixa de ser a história da relação ·entre habitação, plan~
jamento urbano e sa~de para ser a história das
urbanísticas.

intervenções

18 •

2.2

NOS ESTADOS UNIDOS
Neste item vai se tratar do histórico das rela-

ções entre habitação e saúde pública nos

Es~ados

Unidos.Pelas

prórias características que o assunto assumiu nesse país' atra·
vés da formação de um conjunto de regras exaustivas e que ten
tam explicitar todos os pontos, a exposição que se segue torna-se bastante repetitiva. Foi opção minha, entretanto,

regi~

i

trai esse material que se achava disperso. Nesse sentido,
·presente trabalho coleta de forma sistemitica leis e

o

regula-

m.entos, o que torna a exposição monótona, mas tem sentido diditico dentro: de uma Faculdade de Saúde Pública .. Tentou-se
exaurir toda a bibliografia encontrada sobre o

assunto~

Em 1939, o "Commitee'on the hygiene of housing"
publica, pela primeira vez, os "Basic principies of a healthful
.

.

f'.

..

housing".

(25)

Logo na Introdução

d~

sua matéria, coloca

juntamente com·o alimento e as vestimentas, a casa é uma
cessidade

~undamental

da

exist~ncia humaha~

O

Comit~

que,
ne-

formula

30 princípios bisicos para.uma casa saudivel, com suas espec!
ficidades e sugestões de métodos de atendimento para eles. Es
tes 30 princípios .seriam o mínimo fundamental para a promoçao
da saúde física,.mental ou social, tanto nas casas de

.alto

custo como nas unidades para as camadas de baixa renda, em zo
nas urbanas ou

rur~is.

Esse relatório devota considerivel espaço para
elocubrações sobre

instalaçõe~

que o melhor dos equipamentos

mecãnicas nas
mecãnico~

c~sas.

nao serve de

Enfatiza
compen-

19.

saçao para o planejamento medíocre, e que muitas vezes a

ne-

cessidade de um equipamento mecãmico pode ser diminuída

pelo

projeto adequado do prédio e pela adaptação satisfatória

das

construções aos seus entornos naturais.
O relatório é composto de 4 secÇões: sobre

as

necessidades fundamentais fisiológicas, sobre as necessidades
fundamentais psicológicas, sobre a proteção ·contra contágio e
sobre a proteção contra acidentes.
A exposição que se segue tenta sumarizar e, comentar quando for o caso, o conteúdo básico do relatório:
Secção A
.. Necessidades fundamentais fisiológicas
Princípio 1:

Manutenção de um entorno térmico que mantenha o
calor do corpo

humano~

Comenta que são 4 os fatores que controlam

a

temperatura do corpo:' a temperatura do ar, a tem
peratura média irradiada

~ela

superfície em tor

no, a umidade relativa e o movimento do ar;
Princípio 2:

Manutenção da temperatura do entorno que permita um resfriamento adequado do corpo humano.
Noyamente deve-se lidar com as 4 vaTiáveis ante
riores;

·Princípio 3:

Provisão de ar de razoável pureza química.
Coloca como mínimo de ventilação 10 pés
co~

cúbi~

(270 litros) de ar por pessoa por minuto. O

padrão para uma casa seria de 400 pés cúbicos

20 .

(10.800 lts.) por pessoa, com um minimo de

800

pés cúbicos (21.600 lts) por casa.
Principio 4:

Provisão de luz solar e iluminação adequada.
Admite como padrão que a ãrea da janela
da superfície do c6modo, em latitudes

~eja

15%

equivale~

tes a Washington, sendo as paredes claras. Para
a correção da latitude, avalia-se um aumento de
2% para cada grau norte e uma diminuição de. 2\
desse valor para cada grau sul (não esquecer que
os parâmetros estão referidos ao hemisfério nor
te). Assim, a uma latitude de 459 a ãrea da janela deve ser ~proximadamente 17% da ãrea do c6
modo. As paredes e o teto devem ter bom valor de
reflexão: 50% para as paredes, 70% para o teto.
Recomenda ainda o uso de venezianas para contra
le do ofuscamento.
Principio 5:

Provisão

~ara

A luz solar,

admissão de luz solar direta.
pa~ticularmente

através dos

raios

ultra-violeta, providencia uma estimulação
16gica. A orientação mais adequada aos

fisi~

c6modos

dormit6rios seria o sul (no hemisfério norte).
Chama a atenção também para o problema de espaçamento entre edifícios, e largura das ruas .
. Principio 6:

Provisão de iluminação artificial adequada e au
sência de ofuscamento.
O padrão recomendado (a ser revisado) é o de

6

velas em mais de 25% da superfície de cada quar
to ocupado e um mfnimo de 25 velas em locais de
leitura e estudo.
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Eletricidade 6 um requisito mínimo para a

casa

americana saudável.
Princípio 7:

Proteção contra barulho
O ruído causa problemas nervosos, interfere

no

sono e em outros processos fisiológicos.-,;.Uma ca
sa saudável deve poder excluir barulhos externos
que não excedam 50·

decib~is.

Um nível máximo de

30 decibéis pode ser tolerado em quartos utilizados para dormir ou estudar. Deve-se controlar
atrav~s

o nível de barulho externo,

da

aus~nci~

de moradias em locais muito expostos (fábricas,
autopistas, estradas de ferro, estádios de
portes, etc.).

Al~m

disso,

~necessário

o

escon-

trole de volume de aparelhos de som e de veículos automotores.

O

Cornit~

recomenda evitar pátios entre as casas,

sobertudo quando possuem os muros lisos, que re
fletem o som. Corno padrão, indica que uma parede de 20 em de tijolos reduz 50 decibéis. Em pré
dios de apartamentos, existe ainda o problema
adicional do controle de ruídos que se propagam
pela estrutura. Assim, paredes e tetos

devem

ser construidos para reduzir no mínimo 15 decibéis .
.·Principio 8:

Provisão de espaço adequado para exercício
brinquedo das

e

criança~.

Padrão recomendado: 10 acres (4 hectares)
cada 1000 pessoas. Este"padrão varia com as
racterísticas da vizinhança.

para
ca-
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Secção B
Necessidades psicológicas fundamentais
Princípio 9:

Provisão de privacidade adequada para o indivíduo.
Especialmente nas cidades, o lar é refúgio

ne-

cessário para fugir ao barulho e ã tensão da ci
dade. O mesmo se aplica internamente: quando

a

moradia é super-povoada, contatos pessoais frequentes demais podem causar irritação, em detri
mento da saúde mental. "Um quarto para cada

um

seria um ideal a respeitar". A idade para a se~

paração entre indivíduos de sexos diferentes

e

fixada por lei na Inglaterra em 10 anos;algumas
autoridades americanas, entretanto, a estipulam_
em 8 anos. E, de acordo com opiniões psiquiátr!
cos, o quarto de dormir de crianças abaixo de 2
anos

dev~

ser separado dos pais. Além disso,

d~

ve estar garantido a cada quarto a acessibilida
de ao banheiro.
Os padrões ingleses fornecem as seguintes

ci-

fras:
2 pessoas/dormitório
2 quartos para 3 pessoas
3 quartos para 5 pessoas
4 quartos para 7,5 pessoas
Crianças abaixo de 1 ano não contam, e entre 1
e

io

anos são contadas como fueias pessoas,

cálculo de pessoas por cômodo.

no
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Principio 10:

Provisão de oportunidade para o desenvolvimento de uma vida familiar normal.·
Indiscutivelmente, a privacidade e um elemento
de interesse na vida familiar, mas nao se nega

à sociabilidade sua importância. As necessidades fundamentais da vida familiar, segundo
relatores do

Comit~,

os

tem sido seriamente negli

genciadas em muitas unidades domiciliares

re-

centes, que dividem a população a partir de pa
drões de 3, 4 e 5 quartos, e repetem

invariá-

vel e indefinidamente esses tipos. Não tem

se

levado em conta o desenrolar do ciclo vital da
família no planejamento da casa. (o Último comentário e exclusivamente meu)
n -.:. - - ~- .: i- .i.iiC.i.p.i.v

1:

1 1 •

.1..1..

n

.

-

r TOVJ.SaO

..l

ue

.._

•

,

.1

OpOl" l.UTiluaue

para

..

1

V l.Ua

a

•

-

..

CÜJIIUH.l Lar .La

normal.
Isto envolve sobretudo planejamento urbano, ga

-

.
rantindo o acesso a escolas, lazer, comerc1o

local, serviços de saúde, igrejas, etc.
Princípio 12:

Provisão de equipamentos que permitam a execução das tarefas domésticas com o mínimo de fadiga física e mental.
Além.do local de moradia, o lar, para a

dona

de casa, é também local de trabalho.

Estudos

recentes mostram que necessita-se 60

horas-pe~

soa de atividades domésticas mensais para a

m~

nutenção mínima. da ca·sa média. Um estudo antro
pométrico realizado em 562 mulheres americanas
mostrou que 82% podem utilizar..:.se de uma· lava-

2 .J •

dora de pratos com altura de 32 1/2 polegadas
(99,13 em) c 92\ uma mesa de passar roupa com
altura de 33 1/2 polegadas (102,18 em). Assim
recomenda-se a colocação da pia de cozinha na
cota 99 em, deixando uma su~erfície de

1 a 2

em mais baixa para mesa de

cozi-

trab~lho

na

nha.
Principio 13:

Provisão de facilidade para manutenção da lim
peza da casa e da pessoa.
Este item liga-se claramente i quantidade

de

água disponível, tanto fria como quente. O Co
mitê recomenda um padrão de 20 galÕes(*)

(80

lts) por dia por pessoa como um mínimo indispensável para o uso da habitação.
Principio 14:

est~-

Provisão de possibilidade de satisfação
tica na casa e nos aTredores.

Princípio 15:

Concordância com os "standards" sociais

pre~a-_

lentes na comunidade local.
O Comitê de alguma forma nesse item se aperc!
be de uma certa segregação social e ecol6gica,
quando diz que se deve tomar cuidado com

os

sentimentos de

em

inferioridade~

sobretudo

crianças e joverrs, que poderiam advir

de

se

morar numa casa com padrões menores que os da
vizinhança.

(*) Thn galão equivale a 4 litros.
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Este 6 um dos itens mais discutíveis entre os
30 apresentados, inclusive pelos próprios nor
te-americanos.
Secção C
Proteção contra contágio
Principio 16:

Provisão de água de qualidade sanitária minima, disponível para a moradia.

E recomendação do

Comit~

que, sempre que pos-

sível, esta água seja proveniente de abasteci
menta público.
Principio 17:

Proteção do abastecimento

d~

água contra

po-

luição dentro da moradia.
Refere-se especificamente i proteção is

cai-

xas d'água e encanamentos.
•J

Principio 18:

Provisão de facilidades-sanitárias minimizando o perigo de transmissão de doenças.
Recomenda-se com este principio a
de

mol~stias

eliminação

transmitidas por vetores e inse-

tos, e as doenças

intest~nais

e

E

ven~reas.

citado o padrão de pelo menos um sanitáriopor
família, e a recomendação da elevação dp
vel

dom~stico

~

nl-

do escoamento dos dejetos em re

!ação ao esgoto urbano. Alude-se ao perigo de
transmissão das doenças
que o contágio se

v~

ven~reas

(remoto,

facilitado por

já

contato

homem-homem, e não homem-objeto). Recomendam
tamb6m que os _compartimeritos dedicados ao asseio corporal sejam fartamente

iluminados, o

Comit~.

que, segundo o

estimularia os hibitos

de higiene.
Embora no início da exposição do princípio 18
existam

refer~ncias

i mol€stias

transmissí-

veis por insetos ou vetores; este item não

-

e

desenvolvido. A realidade americana, mesmo em
1939, diferia da nossa. Aqui no Brasil,.

do cuidado com as paredes (que podem

al€m

abrigar

vetores da mol€stia de Chegas), recomenda- se
especial atenção is
ra batida,

f~rteis

~oradias

com piso de ter-

em nematelmintos (ãscaris,

ancilostomos, strongiloydes, oxiurus) e
sap~

tetos de
Al~m

com

(triatomídeos)·.

disso, os compartimen.tos sani ti rios

de-

vem ter ou janelas que abram para o exterior,
ou ventilação forçada de acordo com as normas
americanas (sobretudo em. hot~is, onde este re
curso~

Piincípio 19:

fartamente usad6).

Proteção contra contaminação por esgoto no 1n
terior da moradia.
Este resume-se a medidas de proteção

contra

refluxo e contaminação do abastecimento

por

ãguas residuirias dentro de tasa.
Princípio 20:

Evitar mãs condições sanitãrias nas proximida
des da moradia.
O

Comit~

de fossas

refere-se especialmente a
s~pticas,

à presença de lixo (atrain .

do ratos, moscas e baratas) e à
'

efluentes.

de drenagem de· ãguas estagnadas.

necessidade
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Principio 21:

Exclusão da moradia de animais daninhos que po
dem ter papel na transmissão de doenças.
São lembrados aqui moscas e mosquitos

(recame~

da-se o uso de telas em lugares com grande infestação desses insetos), ratos

(recomenda-se

o uso de portas com molas e diitãncia apropri!
da entre o chão e o piso da casa).

aqui o Comitê não se refere ao "barbeiro"

nem

aos nematelmintos, mais comuns no Brasil,

ou

triatomidios abrigados em tetos de
Principio 22:

Novamente

sap~.

Provisão de facilidades para deixar o leite

e

a comida sem decomposição.
Aqui a recomendação

~

que toda moradia

possua

um refrigerador mecânico.
Princípio 23:

Provisão de espaço suficiente nos
para minimizar o peiigo

~e

dormitórios

cont5gio em doenças

infecciosas.
Fornece-se como parâmetros uma distância mínima
de 6

p~s

entre os centros

geom~tricos

das

mas (1,83 m), ou seja, 92 em entre os

ca-

bordos

das camas, para os leitos -padrão de 90cm de largura.E
sugerido um espaço vital de 50 pés

quadrados

( 4, 65 m2) por cama. Segundo o Comi tê, menos que

isso iria permitir contigio de

mol~stias

por

saliva.
Assim:
a) 3 pés entre as camas (92.cm)
b) irea do quarto: 50 pés quadrados por ocupan

te (4,65 m2)
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ocupa~

c) 400 p6s cfibicos de volume de ar por
3
te (11,20 m )
Secção D
Proteção contra acidentes
Principio 24:

Construção da unidade com materiais de

cons-

trução que minimizem o perigo de acidentes de
vido a colapso da estrutura.
O relat6rio do

Comit~

referia-se

especifica-

mente aos cuidados com as termitas, devido ao
grande nfimero de casas em madeira nos Estados
Unidos.
Principio 25:

Controle das condições que podem causar

fogo

ou propagá-lo.
Principio 26:

Provisão de

facilidad~s

adequadas para a fuga

em caso de fogo.
Ve~

dai a

exig~ncia

de duas saidas, pelo

me-

nos, por unidade habitacional, de portas abrin
do para fora em edifícios de apartamentos, etc.
Principio 27:

Proteção contra o perigo de choques el6tricos
e queimaduras.
Toda a epidemiologia de acidentes
6 ainda bastante mal conhecida, mas

dom6sticos
sabe-se

que um dos acidentes· mais frequentes, que atin
ge sobretudo faixas etárias abaixo dos ·7 anos,

é com aparatos elétricos e tomadas sem proteção. Em ANDRZEJEWSKI et alii(Z 6 )
que a

mortalid~de

comenta-se

por acidentes domésticos em

geral tem sido, no Canadá e nos Estados

Uni-

2 ~) •

dos, duas vezes maior que a mortalidade por
berculose .. MAC QUEEN (1961)

(27)

t~

.

mostra que en-

tre os casos de acidentes domésticos ocorridos
no ano de 1960 em Aberdeen, na Escócia, e
recorreram i hospitalização, de um total
1223, 214 foram devidos a choques e

que
de

queimadu-

ras, 60% dos quais em menores que 7 anos.
Princípio 28:

Proteção contra envenenamento por gas.
Novamente aqui citando o

tra~alho

do total de 1223 acidentes

de .MAC QUEEN,

domésticos

em

Aberdeen que chegaram a receber cuidados hospi
talares, 28 foram por intoxicação por gás, 97%
dos quais em menores de 6 anos.
O problema na Europa e Estados Unidos agrava-se
pela existência de aquecimento ceuLral a gás.
Princípio 29:

Proteção contra quedas e outras injúrias mecanicas no lar.
O Comitê refere-se especialmente ao uso de

ma

teriais não derrapantes, i altura dos corrimões
nas escadas e das proteções em balcões de terraças. Os pontos mais

frequen~es

deste tipo de

acidente doméstico são banheiros e escadas. As
estatísticas de

~1AC

QUEEN mostram uma indicên-

cia de 406/100.000 acidentes domésticos causados p~r quedas,· atingindo

preferencialmente

crianças com menos de 5 anos (29%), pessoas de
idade (maiores. de 65 ·anos),

preferencialmente

mulheres, numa proporção de 9:2 (18%) e

pes-

soas entre 45 e 64 .. anos, também. com predomínio
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feminino de 5 para 1 (18%). Dados nao publica-.
dos da pesquisa de M. Helena Silveira indicam,
1980

para São Paulo, que 63,6% das quedas em
ocorreram no domicílio.
Principio 30:

Proteção contra acidentes de automóvel na vizi
nhança.
MAC QUEEN (1961)( 28 ) reúne, a partir da obser-

i.

vação dos seus estudos epidemiológicos sobre acidentes domésticos, alguns fatores de construção e conservação da

unidade
preve~

doméstica que considera de especial importãncia para a
ção de acidentes:

a) a sala ou entrada deve ser devidamente iluminada, evitando-se pisos

tape-

en~erados,

tes que escorregam, brinquedos pelo chão.
verá estar presente o corrimão, sempre

D~

que

houver escada;
h) observa que nas cozinhas a falta de

espaço

é um perigo, pois não permite, entre outros
incovenientes, a manutenção de uma

estante

com produtos tóxicos fora do alcance

das

crianças. Chama a aténção para variações
rigosas de nível do piso entre a

p~

cozinha e

os aposentos contíguos. Observa que as condições de iluminação e ventilação das

cozi

nhas devem estar muito bem estudadas.

Não

chega a comentar um acidente bastante comum
em São Paulo, provocado pela relação entre a
largura do fogão e o compr,imento do cabo das.
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panelas, que faz com que crianças e/ou adul
tos esbarrem nos cabos, derrubando sobre si
nao raro o conteúdo de panelas ferventes;
c) nas escadas, é importantíssima a presença de
pisos não derrapantes, de um.a

boa ilumina-

ção que permita ver com clareza os degraus,
de um correto dimensionamento nas

curvas,

que, aliás, segundo ele, devem ser evitadas.
Além disso, recomenda a utilização de

por-

tas de proteção nas escadas se na residência
morarem crianças menores de 2 anos.
d) nos dormit6rios

recomenda~

a presença de in-

terruptor perto da cama, de forma tal que a
pessoa sonolenta, ao despertar no

escuro

I

possa rapidamente iluminar seu ambiente antes de tropeçar em algo e se ferir.

Além

disso, chama atenção para o tamanho do qua!
to, para a altura e dimensão da janela e na

pr~

sença de tomadas em locais perigosos.
e) nos banheiros, recomenda especial atenção a
pisos escorregadios. Seu cuidado com choques
elétricos chega a tal ponto que aconselha a
localização do interruptor de luz fora do re
cinto do quarto de banho.
MAC QUEEN nao faz referência a um acidente doméstico típico da periferia de São Paulo, e talvez de todo

o

Brasil. A precariedade material dessas populaç6es que habitam
alternativas habitacionais de baixa renda é tanta que não ra-
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ro o tanque de lavar roupa

~

uma bacia ou uma peça de cimen-

E fr~

to amianto simplesmente apoiada em 2 muretas de tijolo.

quente a criança (sobretudo a menor de 7 anos) dependurar-se
no recipiente, que cai sobre o seu tórax, procando

afundame~

to. Ter-se-ia aí um acidente típico da população infantil
bre brasileira, evitável

atrav~s

p~

da fixação dessa tina, bacia

ou tanque nos seus apoios de alvenaria.
Embora a obra citada do AMERICAN PUBLIC

~TH

ASSOCIATIONC 29 ), seja sem dfivida alguma, o primeiro estudo e
a série de recomendações de maior peso nos Estados Unidos so
bre·o problema da "habitação sanitária", foi resultado de um
longo processo de discussão durante todo o s~culo precedente,
tal como na Europa. POND (194?) ( 3 0) co~enta que o significado político da habitação cresceu com a expansão do interesse
público sobre o bem estar social. Depois da I Grande Guerra,
realizaram-se infimeros esforços, tanto pelo ''National Bureau
of Standards" como por outras agências para influenciar
governos locais a estabelecerem e

resp~itarem

os

códigos de

obras, hidráulicos e de prevenção contra o fogo. O decreto lei de 1934, que estabeleceu a ''Federal Housing
tion" colocou o governo dos Estados Unidos, pela

Administraprimeira

vez, diretamente na luta para aperfeiçoar as condições e

os

padrões habitacionais. Três anos mais tarde o Wagner Act

ba

seou-se na aceitação da tese de que. o saneamento habitacional
para o povo era essencial para o bem estar social, e que
continuação dos cortiços e favelas não era de interesse

a
pu-

blico·.
Tanto lideres mais

~ntigos como~ecentes

em

33.

saúde pública reflétiram sobre a habitação como um fator para a saúde da comunidade. Em Massachusetts há um século Lemuel SHATTUCK ( 3l) pedia por casas melhores para os operários.
Stephen SMITH( 32 ), 15 anos mais tard~, vociferava contra os
cortiços e colocava a importância, para saúde pÚblica, da ha
(33}
bitação decente. Já na década de 40, WINSLOW
, entre outros,
enfatizara o significado da habitação no programa

de

saúde

da comunidade.
SMITH ( 34 ) comenta
"que existe muito material escrito sobre moradia, de natureza mais descritiva que estatísti
ca ... raras vezes se reduz a cifras estatísti
cas o ambiente físico da casa; encontramos uma
notável excepção nos esforços da Associação
Norte-Americana de Saúde Pública."
Esse método de mensuraçao, preconizado

pela

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - COMMITTEE ON 1HE HYGIENE

bF HOUSING( 3 S)~ tem grande interesse não apenas histórico co
mo prático, e constitui-se nas poucas escalas oficiais

de

mensuração das deficiências básicas habitacionais.
A escala consiste em atribuir pontos entre 1 e
30 (o maior número de pontos indica a maior deficiência)

a

itens baseados na publicação do "Committee on the Hygiene of
Housing" exposto acima (Basic Principies o f Healthful Housing).
Logo na Introdução

co~enta-se

a necessidade de

merisurar· a qualidade da casa, ·e que os fatores que

fazem

a

casa adequada ou inadequada para. o viver humano
são essenci.
almente os ligados i saúde (o conceito incluindo aqui

segu-

rança e bem estar emocional). A intenção do trabalho consis•.

•
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te, assim, em mensurar os elementos da habitação do ponto de
vista da safide individual e coletiva, de tal forma que os re
sultados possam servir a todas as agências relacionadas

com

a habitação e o planejamento urbano, sobertudo para as ãreas
que contém habitações pobres e insuficientes.
Quanto ao caráter do método:
1) ele relata e avalia as deficiências habita
cionais que podem influenciar adversamente
a saúde, segurança ou habitabilidade.
Geralmente nos censos habitacionais era verificada somente a presença de sanitãrio, quarto de banho

e

aglomeração. Novos índices foram desenvolvidos para condições
físicas, segurança, adequação de luz e aquecimento, condições
sanitãrias prediais e outros itens significantes para a safide e segurança. Os critérios para aglomeração foram

melhor

estudados e não se limitaram ao uso do índice pessoas/c6modo
habitãvel. Algumas caracterísiicas descritivas, como tamanl1o
da família, rendimentos, aluguel e tipo de estrutura

também

foram 16vados em consideração.
Na apresentaçãd dos resultados

distinguiu-se

as condições físicas relativamente fixas dos fatores de ocupação variivel e da manutenção do prédio.
2) o entorno, geralmente até então nao levado
·em consideração em. "surveys" habi tacioli.ais,

é reconhecido como parte da moradia. Assim
entram no escore fatores como presença

de

lixo e roedores nas proximidades, fibricas
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e comércio criando barulho e fumaça, inunda
çoes, largura de ruas não permitindo luz so
lar e outros fatores externos.
3) a qualidade da habitação
sistema de escores

~ rnehs~rada

nurn~ricos

por um

(notas). O va-

lor de cada escore foi determinado por consultas a

t~cnicos

em habitação, saúde públ!

ca e planejamento urbano (seguindo aproxima
darnente o

rn~todo

E CHAVE para dar

desenvolvido por THURSTONE

o peso

adequado a cada item

(in NUNNALLY, 1967)( 36 ).
4) O

rn~todo

dá urna medida quantitativa

válida

das dependências habitacionais, tendo

sido

aplicado com sucesso em New Haven, Connectici.lt
e em Portland, Maine.
5) Estudou-se um formato. de questionário

ade-

quado. Os procedimentos econômicos para
análise e a apresentação simplificada

a
dos
..

resultados são parte integrante do

m~todo.

Além disso, seu custo de aplicação

~baixo.

6) O método pode ser aplicado por pessoal
lar dos departamentos

gov~rnarnentais

1

reg~

apos

treinamento sumário.
O

m~todo,

agora chamado comumente de

appraisal method for measuring the quality of housing''
empregado inclusive por autores como GREMLIZAC 37 l, em
no Irã. Na sua aplicação da escala, cbndiç6es
densidade, saneamento e

serviç~s

"APHA
foi
1965

estruturais~

comunitários· são classifica

3h.

d6s separadamente. As notas utilizadas por GREMLIZA variavam
de O a 3.
As informações específicas utilizadas foram:
Condições estruturais
H -Tipo de construção: as casas sao geralmente prédios de 1
1
andar, feitos com tijolos ou com uma mistura de barro e
palha, usando ou não revestimento de lama. A

qualidade

do tijolo usado varia com a natureza do solo e os métodos de confecção.
tijolo revestido

2 pontos

argila-palha

1 ·ponto

cana

1/2 ponto

outro

O ponto

__ H _:Tipo de estrutura: casas geminadas, com paredes em
2
mum, ou isoladas.
geminadas

1 ponto

isoladas

2 pontos

co.:.

H - Paredes exteriores: muitas das unidades domiciliares têm
3
um pátio com uma porta ligando-se à rua, para entrada de
homens e animais; às vezes há um muro mais baixo
à moradia, separando os animais. O principal

junto

material

desse muro externo costuma ser argila com palha, às vezes apenas palha, e mesmo arbustos ou canas em
mais pobres.
palha

.
l_ponto

tijolo

2 pontos

outros

3 pontos

aldeias·
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H - Deterioração: a casa rural nao é construída por especi~
4
listas, mas pelos seus próprios futuros ocupantes . Assim,
tanto a construção como a própria natureza dos

mate-

riais requerem constantes reparos, sobretudo após as chu
vas.
normal ou média

2

requer reparos

1.

requer reparos instantâneos

o

H - Quartos por unidade: dado que moradia e fazenda nao ra5
ro formam apenas uma unidade, a definição de cômodo requer especial consideração. Os cômodos computáveis

sao

os de estar, cozinha, estábulo, depósito ou quarto

de

trabalho.
Cada cômodo

1 ponto

H6 - Pessoas por cômodo habitável: pela experi&ncia do
autor, a casa pertencendo a camponês ou a dono de terra,
o super-povoamento de cômodos habitáveis é a regra

(o

nfimero de pessoas por cômodo variou entre 5,7 e 2,4);
além disso, em 74,7\ dos casos um finico quarto era utilizado pelo campones e sua família para viver e dormir.
Computava-se o escore total de H-1 a H-5

para

cada unidade domiciliar. Para cada unidade e para cada aldeia
vai existir média e variância desses escores, c observa-se o
quanto estas medidas afastam-se da média .M considerada
veniente (100) e do desvio padrão 20, através da fórmula

con-
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Z

= ---M'
Mx
s

(20) + 100

onde
Z

= escore padrão da aldeia

M' - média aritmética do escore da aldeia
M

= média aritmética do escore por domicílio em toda

a

...

are a

s = desvio

padrão de M, i. é. ' o

desvio~padrão

entre

as

aldeias de suas respectivas médias.

...

e

Fator de superpovoamento
da aldeia
(pessoas/cômodo)

Valores

5,2 - 5,7

- 2

4,6 - 5,1

- 1

3,3 - 4,5

o

2,7 - 3,2

+ 1

2,1 - 2,6

+ 2

A classificação sanitária é dada pela

presença

de janelas, latrina, fossa, infestação (sobretudo ratos e ca
mondongos), recipientes para lixo, acumulação de montes
lixó, acumulação de dejetos

animais~

de

presença de água estgna

da perto do domicílio, limpeza, recipiente para água, .locais
para cozinha (forno, fogio), conforme o seguinte:
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Classificação sanitária
Pontos

s1

- Obstrução da luz solar

por janela

1

s2

- Latrina

uma por unidade

1

s3

- Destino dos dejetos

adequado
pobre
nao aceitável

2

s4

- Infestação

1

o

nao infestado
apenas ratos
ratos e camondongos
ratos, camondongos e
outros

1

3

2

o

s5

- Recipiente para lixo

sim

1

s6

- Lixo acumulado em montes·

sim

1

s7

- Excremento animal em montes

s.im

1

na o

1

total
aves ou gado
aves e gado

2

s8 - Águas estagnadas

s9

- Separação de animais domésticos nos cômodos humanos

adequada
pobre
não aceitável·

s11 - Recipientes para igua

s12 - Forno e fogão

1

o
2

1

o

pele
cerâmica
outros

1

dentro ou cóberto
fora, não coberto
não há

2

2
2

1

o

tlO •

Há ainda outra secção _baseada em critérios sani
v~

tários comunais, onde uma casa de banho comuna! por aldeia
le 2 pontos e os serviços permanentes de um médico podem
ler mais de 2 pontos por aldeia. Quanto aos

va-

outros critérios

comunitários, sao os seguintes:
·classificação dos equipamentos comunitários
Comunicação

não acesso à roâovia

- 1

Escola

permanente

+ 2

Escola religiosa
Abastecimento

+ 1/2

nao há

O exemplo de GREMLIZA é bastante

1/2

interessante,

consistindo numa adaptação da escala da APHA para condições·
rurais em país do 39 mundo. Anexo tanto o formulário utilizado

no

Irã como o da APHA, que, está claro, privilegia

outros

itens, tanto do prédio como da unidade domiciliar.
As categorias fundamentais em que se pode

divi~

dir as casas segundo os métodos de atribuir pontos e investigar da APHA poder-se-iam aplicar em qualquer programa

geral

de avaliação das casas, embora os detalhes e a importância de
cada item devam variar consideravelmente nas diferentes

par-

tes do mundo. Os resultados se agrupam em 4 categorias:
1) Instalações: refere-se a características fundamentais

da

casa e da estrutura onde se situa; compreende
os quartos (tipo e tamanho), o

abastecimento

de água, e evacuação das águas residuais,

as

instalações sanitárias fundamc.ntais' a calefa
ção, as cozinhas e as despensas, as

escadas,
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as saídas de incêndio, as janelas e,cnfim, as
instalações fixas de uma casa individual .c do
edifício do qual forma parte, que

determinam

se essa casa, devidamente equipada, cuidada e
num bairro conveniente, oferece um alojamento
adequado.
2) Conservação: este termo, entendido no seu sentido

geral,

serve para determinar até que ponto estão.deterioradas ou . necessitando reparos. as

paredes

interiores e exteriores, os pisos e os telhados. Compreende também o estado de

conserva-

ção das instalações sanitãrias e a

presença

ou ausência de roedores.
Conhecendo, pois, o grau de decadência da casa, serã mais

f~cil

determinar se a reabilita

çao ou a conservação são praticãveis ou se

a

Gnica solução é derrubar.
3) Ocupação:

A questão do confinamento e da super-povoaçao
nos cômodos e em toda a unidade é

examinada,

para ver se é possível reduzir o numero

de

ocupantes sem reformar a casa.
4) Meio Ambiente:Antes de decidir de se justifica a reabilitação.de uma casa, importa saber se o meio
biente é adequado para a família. Este

amponto

não foi esquecido na enquete da APHA. Deve-se
levar em conta a este respeito a
de instalações industriais., a
de de serviços públicos
dade demogr5fica

·ao

proximidade

disponibilida-

necess~rios,

a

densi

bairro e outros fatores.
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Fundamentalmente as variivcis investigadas

e

avaliadas pelo método da APHA são estas. Para maior detalhamento, pode-se consultar o formulirio de pesquisa anexo ã pu
blicação citada.
BLACHl:RE, G. (1962) ( 38 ) expos as· vantagens

e

desvantagens das técnicas de avaliação utilizadas na França,
Suécia, Bélgica, Polônia, Holanda e pela American Public
Health Association.
Em 1948, R. DYER (citado em SENN) ( 39 )

usou um

sistema de atribuição de pontos semelhante ao da APHA

em

Sinlidir, no Egito. Um outro autor, AGAMIECH, utilizando

os

mesmos itens, apenas mudou a variabilidade dos escores.
Segue a compai'açao eutre os pontos miximos
ambo~

os autores.

ITENS
1. Situação
2. Acessos
3. Edifício
4. Limpeza
S. Confinamento
6. Ventilação e Iluminação
7. Cozinha
8. ·Banho e lavabos
9. Lixo
10. Latrinas
11. Água
12. Animais
13. Mosquitos
Total
Fm·.rfE: SENN, opus cit., P· 82.

PONTOS f'.IÁXIMOS
DYER
11
1,5
8
6

AGAMIECH
11
2
7
6
6

8
15
13

10'

4

4

3
13
·24

4
2
112,5

7

limpeza
16

25
6

limpeza
100

àe
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O que se pode concluir, sem desvalorizar em absoluto os trabalhos da APHA, de GREMLIZA, de DYER ou de
...
MIECH, e que:

AGA-

a) como em todas as escalas, os itens aos quais
são atribuídos escores são de escolha do
quisador. Como tal, carregam carga

pe~

cultural

e subjetiva. Aliás, foi colocado no trabalho
o estudo sobre o Irã propositadamente, a.firr
de que se observe circunstâncias de vida tão
diversas que tanto os itens escolhidos

como

seu valor escalar são, no mínimo, extremamen
te típicos;
b) o mesmo acontece com o valor escalar de cada
item. Mesmo usando o crit€rio de THURSTONE E
CHAVE, a través da utilização de especialistas,
atuando como juízes, é difícil afirmar, come
na escala de DYER, por exemplo, porque o abas
tecimento de· água vale exatamente 1,85 a exis
tência de latrina, ou que a. presença de animais é 2 vezes mais

m~léfica

que a de mosqui

tos.
Após a construção e as tentativas de

aplicaçãc

da escala da APHA, o "Commitee on the Hygiene on Housing" paE
sou os anos de 1946 e 1947 preparando relatório sobre os
drões usuais do entorno, das

e~truturas

e das unidades de mo-

radia c do equipamento usado na casa. Muitos dos padrões
produto daquilo que julgaram ser o mais adequado os
do Comitê.

pa-

sao

.membros
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O Comitê considera cada uma das condições que se
~egue

como representando uma deficiência bãsica na
habitacional (POND, 1949)( 40 ).

qualiJade

1. abastecimento de ãgua poluído;
2. abastecimento de ãgua fora da casa;
3. instalação sani tãria coletiva ou fora de casa;
4. instalação para banho de uso coletivo ou fora
de casa;
S. ocupaçao média acima de 1,5 pessoas por cômodo habitãvel;
6. super-lotação de dormit6rios

dentes maior que o

n~mero

(n~mero

de resi-

de dormit6rios + 2);

· 7. menos que 3,6 ·mz (40 pés quadrados) de ãrea
média:para dormir, por

pessoa~

8. ausência de 2 saídas;
9. ausência de aquecimento em 3/4 dos quartos;

10. ausência de instação elétrica;
11. ausência de janelas nos quartos;
12. mau estado de

-

conserv~çao

ou séria deteriora-

çao.
Naquela época, os "surveys" feitos em Atlanta,
Los Angeles e Milwaukee mostraram que as deficiências

~edianas

das moradias americanas concentravam-se nos nfimeros 4, 2 e

1,

respectivamente. Assim em Atlanta o nfimero mediano de deficiên
cias habitacionais era 4, e supõe-se que forneceu cifra
mais

~levada

do que as outras duas cidades pela inclusão,

amostra, de um conhecido cortiço.

tão
na
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Entretanto, deve-se notar que a moradia e a es
trutura não são os Únicos componentes que tem significado

p~

ra a saúde. O "Cornrnittee on the Hygiene of Housing" considerou o entorno (vizinhança) corno unidade de planejamento bás!
.
.
.
- . ( 41)
ca, e pu b l1cou
o que ser1arn
pa d roes
usua1s
so b re a rnater1a.

Os princfpios de saúde significativos

que de-

vem existir num entorno adequado são:
1. Proteção contra acidentes e doenças transmissfveis;

incluindo provisão para manutenção e limpeza;
2. Provisão de luz solar adequada e ventilação com ar
não poluído;
3. Proteção contra ruído excessivo;
4. Proteção contra fadiga e provisão de razoável

p~i

vacidade para a família;
S. Provisão de oportunidade para vida familiar cornuni
târia normal, em lugares esteticamente agradáveis
e protegidos contra deterioração da moral

e

dos

bons costumes.
O "Federal Housing Act" de 1949 definiu urna
va responsabilidade para

ag~ncias

n~

de saúde pÚblica e relacio

nadas, dado que o Congresso dos Estados Unidos declarou
tto bem estar comu111 e a segurança da Nação, a saú
de e os padrões habitacionais de um povo, requerem a .realização tão logo se possa, de wna meta:
tnna moradia decente e tun enton10 agradável para
cada família ~unerican~". ( 42 )

que
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Esta legislação induziu esforços dos vários ní
veis governamentais (federal, estadual e local) para erradicar os cortiços e quarteirões de habitações deterioradas
providenciar habitações seguras, salubres e decentes em

e
lo-

cais com as desejáveis e necessárias facilidades.
Procurando investigar e entender melhor

o pa-

pel do meio residencial do homem e particularmente n9 que diz
respeito aos seus efeitos na safide física e ajustamento

so-

·cial, o "John' s Hopkins Longitudinal Study o f the Effects o f
Housing on Health and Social Adjustment" iniciou-se em março
de 1954. Seus resultados, publicados em 1962, mGstram uma

r~

!ação significativa entre qualidade habitacional e mortalida
. de infantil e sugerem uma relação com o ajustamento social ~ 43 )
Foi realizado, nos Estados Unidos,

um

painel

de tecnologia com um sub-painel sobre habitação. Como consequência das discussões e informações trocadas durante o painel, produziu-se um relat6rio sobre a situação habitacional
americana em 1963.C 44 ) Foram identificadas. 8 barreiras que,
se eliminadas ou m.inimizadas,

ac~lerariam

inovações tecnol5-

gicas construtivas, como forma de atingir a meta do "Housing
Act de 1949" - "d.a.r a cada famÍlia americana um lar

decente

e um entorno agradável''. Duas dessas barreiras concernem especificamente à saúde pÚblica e saneamento do meio.

Uma é a

falta de tecnologia, e a falta de interesse pÚblico no desen
volvimento dessas novas tecnolbgias.
"Especificamente, num sistema como o americano,
novas tecnologias· necessitam estímulo!? do inte
ressc pÚblico, para em paralelo incentivarem a
. . . .
. da,, . (45)
1n1CJ.at1va
pr1va
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A segunda barreira definiu-se como uma falta de
metas de desempenho e métodos de mensuração. O sub-painel notou que "a casa deve prover uma vida saudável e satisfatória"
- qualidades intangíveis e de mensuração assaz

dificultada.

Para o desenvolvimento desse desempenho, os requesitos para a
habitação

~umana

necessitam de pesquisa básica, conduzida por

pessoas que tenham um verdadeiro "insight" nas

necessidades

sanitárias.
Os princípios básicos da casa saudável
principies of Healthful Housing) e as subsequentes

(Basic
publica-

ções já comentadas neste texto foram enormemente usadas na de
finiçio dos padrões habitacionàis, assim como

~ara

obras

de

referência em escolas de safide pfiblica. Nps fins da década de
60, trinta anos após a publicação dos originais "Basic Princi
ples", o interesse entre o relacionamento domicílio-saúde
!..

.

.

vê aumentado. Novas definições de saúde·pública expandem
escopo para além dos conceitos de controle de doenças e

se
seu

sane~

menta. Programas habitacionais atualmente combinam avaliação,
planejamento e projeto com inspeção, educação, assistência so
cial e

~ut~as

'

.

ações preventivas e corretivas. Baseados na de-

finição 'de saúde da Organização Mundial da Safide "um estado de
completo bem estar mental, físico e social'', um novo grupo de
princípios desenvolveu-se.C 46 )
Comparando-se

ess~s

"princípios" com "padrões",

é importante reconhecer a diferença existente entre os

requi

sitos "mínimos" e os "ótimos"; há um movimento contínuo e gra
dual:que passa do. mínimo para o ótimo. Códigos representam

o

nível de concordincia que o público e seus representantes con
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sideram ser econômico, social c politicamente necessários

c

.aceitiveis, e que devem ser requisitados por lei para todo o
povo. São condições que devem satisfazer os requisitos

de

saúde de muitas pessoas.
Assim, um esforço do Comit§ de Saúde e Habitaçao da·American Public Health Association preparou, em 1968,
um novo conjunto de princípios de saúde bisicos para a

mora

dia e o seu entorno, burilando os de 1938 e acrescentando to
do um conhecimento acumulado na área desde então.
O Comitê recomenda que se usem os mesmos
drões para casas rurais e urbanas. Os princípios que se
guem são mais uma base para

do~umentos

pase-

posteriores do que um

documento final, segundo advertem seus autores.
O trabalho é dividido em dois itens, dado
o conceito de habitação inclui a moradia do homem e de
família, o entorno imediato e os serviços comunitários e

que
sua
de

infra-estrutura. O conjunto todo é referido pelo nome "ento!.
no residencial", que na publicação do APHA merece itemização
especifica. Relacionados com a unidade residencial, são colo
cados "fatores humanos", "saneamento e manutenção",

"segura~

ça e prevençao de acidentes". Entre os sub-títulos do

item

"entorno residencial" estão "infra-estrutura pública ou indi
.
vidual", "qualidade do entorno" e "programas de controle ambiental".
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A - Fatores humanos
1.

Abrigo contra os elementos
A primeira consideração em habitação é que

jeto, materiais, construção, manutenção e implantação

devem

proteger adequadamente os ocupantes contra os elementos
rais. O tipo e o grau de proteção vai depender das

nat~

condiç6~s

climáticas, incluindo calor e frio, radiação solar,
neve~

pr~

vento,

chuvas e outras condiç5es ambientais e meteorol6gicas.
2.

Manutenção de um entorno térmico adequado
Os fatores que produzem a resposta humana

ao

entorno térmico incluem:
a) temperatura do ar ambiente;
b) calor por radiação

o~

efeitos' de iesfriamen

to em superfície onde o ocupante está

expo~

to;
c) movimento do ar;
d) umidade relativa;
e) vestimentas;
f) estado de repouso ou exercício;
g) fatores pessoais, tais

çoes

como

idade e condi

~ísicas.

As indicações presentes colocam os mínimos.ele
mentos necessários para o controle do entorno
rior:

térmico inte-
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aquecimento

1) Para todos os climas: infra-estrutura de

para conservação de calor em tempo frio e, no

...

·m111ln10,

natural

número adequado de janelas para providenciar
ventilação e resfriamento.

2) Climas secos e quentes: janelas tipo venezianas, ou
~osias

g~

para excluir a radiação solar e o projeto do do
ma~eriaise

micílio garantindo, através de implantação,

cores utilizadas, o mínimo de absorção de calor.
3) Climas quentes e úmidos; janelas adequadas
tir ventilação cruzada, ventiladores e

par~

gara~

preferencialme~·

te ar condicionado e desumidificação.
4) Considerações especiais: quando o projeto do prédio
permitir e quando as

temperatura~

o

cos·tumam

externas

ser menores que as internas, o uso de ventiladores

-

e

útil •.
Sistemas de ar refrigerado, quando existirem, devem ser
projetados, instalados e equipados para os ocupantes de

ca-

da quarto terem a possibilidade de regular a temperatura.
3.

Ar interior de qualidade aceitável
A poluição do· ar interi6r inclui a · produzida

pelo~

odo~es

noimais do

cor~o

e o ar expiradb

p~los ~cus

pantes, sem fumo, a produzida pela cozinha e pelo·

ocu

aquecime~

to, poeira e outras introduzidas pela janela.
·Reconhece-se que, igualmente ao entorno

térmi

co, o· homem tem a habilidade técnica para filtrar, lavar, ut_!
lizar precipitadores eletrostiticos e materiais

absorventes

como carbono ativado para remover a maioria dos poluentes do
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ar interior. Mas assume-se, sem· dfivida, que a maioria

dos

ocupantes de um domicílio vão depender ainda, e por muito tem
po, de janelas abertas, portas ou quaisquer outros tipos

de

abertura para ventilação.
A experiência tem validado o pos-tulado original
do Comitê de que a poluição normal se via extremamente redu~ma

zida quando diluída por

renovaçao de 10 pés cGbicos

ar fresco por minuto (0,27 m3/min). Um aumento

de

considerável

deste índice deve ser esperado se há. fumantes na sala. O Comi tê não aceita o conceito de que o volume do quarto é o prin
cipal fator d.eterminante da quantidade de ar fresco. Pode ser
grandemente modificado pelos materiais e
ç-~o,

mé~odos

de constru-

e pelo tamanho de janelas e portas. Assumiu-se que a ve_!!

tilação é resultante de janelas abertas ou qualquer outro ti
po de

~bertura,

ou por sistemas de ventilação mecânico

que

introduzem ar exterior.
4.

Luz, insolação e iluminação artificial
Iluminação natural e artificial adequadas,apro

priadamente projetadas e localizadas são diretamente
das a saGde, segurança e

saneamento~-

A quantidade de

ligaluz so

lar indicada pelos padrões usuais requer que a janela ou área
em vidro tenha no mínimo 1/8 e"l/10 da superfície do piso.
S.

Em unidades familiares, facilidade para

estoque,

refrigeração. preparação de alimentos.
Cada unidade domiciliar ocupada por uma ou mais
pessoas e usada para o

prepar~

de refeições deve _ter cozinha,

com espaço para armazenar, preparar e servir refeições de for
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ma eficiente e com boas condições sanitárias.

Os requisitos

mínimos são uma pia com água quente e fria, um refrigerador,
armários e fogão.
6.

Espaço adequado, privacidade e infra-estrutura pa
ra o indivíduo, e planos que garantam a vida fami
liar normal
Uma necessidade para a saúde é o projeto

providencie o espaço necessário e separado requerido

que
pelas

várias atividades dentro do lar, que possibilite aos ocupantes dormir, relaxar, descansar, ler, conversar, ouvir

rádio

ou ver televisão sem ser incomodado ou incomodar outros ocupantes. Normalmente, uma unidade domiciliar que pretende ser
um lar para 2 ou mais pessoas contêm, no mínimo, uma sala de
estar, um quarto, uma cozinha ou kitchenette e banheiro.
·7.

- do
Oportunidades e infra-estrutura para recreaçao
méstica e vida social
Comenta a necessidade específica de espaço

recreaçao na casa ou próximo dela em unidades

de

domiciliares

ocupadas por crianças pequenas.
8.

Proteção contra barulho externo, de outras

unida

des, de outros quartos na casa e controle das reverberações dentro da estrutura domiciliar
9.

Projeto, materiais e equipamentos que facilitem as
tarefas domésticas
O projeto de edifícios de apartamentos,

espe-

cialmente quando vão ser ocupados por famílias com crianças,
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11.

Controle dos aspectos de safide, dos materiais
Surgem continuamente novos materiais de

cons-

trução, equipamento, mobiliário e manutenção da casa.

Esses

materiais devem ser submetidos a testes para enquadrarem-se nos
padrões de segurança adequados.
B - Saneamento e Manutenção
1.

Projeto, material e equipamento para facilitar. a
limpeza e a manutenção sanitária da moradia e a hi
giene pessoal dos seus ocupantes
Os requisitos mínimos·para higiene pessoal

quada sao água quente e fria, e banheira e/ou chuveiro
cada unidade domiciliar. No mínimo, um tanque.para

ad~

para

lavagem

de ioupas; preferencialmente tambSm uma máquina de lavar rou
pa. As superfícies das "áreas molhadas" devem ser de
rial não

mate-·

absorvente e facilmente lavável, embora anti-derra

pante.
2.

Sistema de abastecimento de
adequados e conexoes

3.

água com materiais·

evitando contaminação da. á-

Infra-estrutura sanitária

dentro da unidade fami

lia r
Dependendo do número de pessoas na casa, um ou
mais sanitários devem ser planejados, para cada unidade domi
ciliar e com passagem independente. Uma porta S

suficiente

para separar o sanitário da cozinha ou sala de jantar. Os sa
nitãrios e os assentos sanitários devem ser de materiais

de

5 s.

fácil limpeza e conservaçao. Devem ser providenciados também
lavatórios dentro ou adjacente a cada compartimento

sanitá

rio.
4.

Sistema de esgotos e drehagem projetado, instala
do e mantido protegido

d~

vazamentos, entupimen-

tos e escape de odores
5.

Infra-estrutura para disposição sanitária de res
tos de comida e dejetos em geral
Recomenda-se, sempre que possível, um tritura

dor de lixo que descarregue os restos de comida no esgoto.
6.

Projeto que garanta telhados apropriados para

o

escoamento de águas pluviais e de neve

E importante que as paredes interiores, poroes
e adegas sejam razoavelmente secos.

7.

Projeto e manutenção da unidade domiciliar

para

excluir e facilitar o controle de roedores e insetos
Recomenda-se o uso de telas nas janelas

onde

a probabilidade do surgimento de moscas e mosquitos é grande.
8.

Infra-estrutura para armazenamento de

pertences

diversos
A limpeza e a ordem das unidades domiciliares
s·ao facilitadas pela provisão. · de espaço adequado para a guar

Sh.

da de roupas e outros pertences.
9.

Programa para assegurar a manutenção da estrutura
e da infra-estrutura em bom estado
Em todas as casas, mas particularmente em edi-

fícios de apartamentos, a supervisão sanitária diária tornase uma necessidade.
C - Segurança e prevençao
1.

de acidentes

Construção, projeto e materiais de qualidade necessária para garantir a segurança estrutural do
prédio

2.

Construção, materiais, infra-estrutura e manuten
çao para garantir o mínimo

perigo de fogo·e ex-

.plosões
Isso inclue desde o uso de "sprinklers",

até

paredes corta-fogo, saídas de incêndio, escadas de incêndio,
etc.
3.

Projeto e manutenção de facilidades para fuga,em
caso de incêndio ou outra emergência
Toda unidade domiciliar deve ter ao menos duas

saídas, adequadamente separadas, livres de obstáculos e

fa-

cilmente abertas do interior sem o uso de chave. Para prédios
de apartamentos e os usados para idosos e doentes, uma

esp~

cial atenção deve ser dada a estas saídas e acessos de emergência.
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4.

Proteção contra acidentes elétricos, incluindo cho
ques e queimaduras

5.

Projeto, instalação e

manut~nção

do equipamento de

aquecimento, de forma a minimizar os acidentes com
fogo, explosões e

garantir~

proteção das pessoas

contra queimaduras
6.

Projeto, manutenção e facilidades, incluindo ilumi
naçao, para minimizar acidentes como quedas e tropeçocs
O maior número de acidentes domésticos refere-se

a quedas. Assim, o projeto deve esforçar-se para minimizar es
se tipo de acidcinte.
7.

Facilidade e segurança para armazenagem de drogas,
inseticidas, venenos, detergentes e outras substãn
cias deletérias
Essas substâncias devem estar

~uardadas

longe

dos alimentos e fora do alcance de crianças e de animais.
8.

Facilidades para segurança pessoal e de

propricda~

des
Fala-se aqui especificamente em fechaduras, for
mas de identificaçãoJ de pessoas anies de abrir a porta, controle de pessoas nos corredores e elevadores dos prédios
apartamentos.

de
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II - Entorno residencial
Os serviços comunitários e a infra - estrutura
do entorno onde está locada a unidade residencial são elemen
tos essenciais da casa saudável, e parte do. entorno residencial total ..
·A - Disposiç6es comunitárias ou individuais

1.

~ede

de água pfiblica ou, se nã6 for possivel,

adequadõ sistema individual de abastecimento

2.

um
de

Rede pfiblica de esgoto, ou, se não for possível,
um adequado sistema de destino dos dejetos

3.

Coleta de lixo pfiblica ou, se nao for

possível,

adequado destino do lixo .
..

4.

Drenagem

suficiente~para

proteger o local

contra

inundações e para prevençao de criadouros de mosqui tos
5.

Separação adequada entre o tráfego de pedrestres e
de veículos

6.

Localização das ruas e avenidas de forma a minimi
zar acidentes, barulho e poluição do ar

7.

Provisão de outros serviços, incluindo transporte
público, escolar, polícia, bombeiros, serviço
~~ia

elétrica, serviços de saúde

e serviços de

emcrgSnci~

de

comunitários
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8.

Manutenção do entorno e outros necessários ã limpeza e satisfação

est~tica

com o ambiente residen

cial

B - Qualidade do ambiente
1~

"Desenvolvimento de controles e

incentivos

para

proteção e preservação do ambiente residencial
2.

Localização, orientação

e

espaçamento entre

para =providenciar iluminação, ventilação

pr~dios

e insola-

çao adequada
3.

Provisão de estacionamento para veículos

4.

Provisão de espaços bem projetados e

adeqt1_ad_a_m~J1

te locados para brinquedos, relaxamento e ativida
des comunitárias, tanto pa-ra· o dia como

par:~ __a_

noite, em todas as estações do ano
.\

Estudos feitos na

Su~cia

mostram que a locali-

zaçao ideal e o projeto adequado para o brinquedo

infantil

diferem marcadamente por grupo etário. As ãreas de lazer para crianças pequenas devem estar próximas e no mesmo
que as unidades residenciais, iob supervisão adulta. Em

nível
lo-

caig com grande nfimero de pessoas idosas, tornam-se necessárias áreas verdes, livrarias, salas de leitura e locais para
jogos utilizáveis tanto a no i te como durante o dia, em

qual-

quer estação do ano; assim, 6 preferível tamb6m que se localizem dentro de uma razoável distãncia a p6 da unidade residencial.

()().

S. Provisão de grama e irvores
6. Provisão de caminhos pavimentados para bicicletas,

patins, skates.
7. Iluminação pfiblica para ruas, caminhos e ireas pfiblicas

C. Programas de
1.

Contr~le

controle ambiental

das fontes de poluição do ar e da igua

e

das fontes locais de radiação
2. Controle de roedores e insetos

3. Controle de deterioração dos

pr~dios

'4. Controle de ruído

S. C5digo de obras - revis5o peri6dica
Comparando os princípios bisicos da casa saudi
vel editadbs em 1938 e os acima,

d~

1969, semelhanças

(mui-

tas) e diferenças podem ser percebidas, indicando uma evoluçao no modo americano de conceber as relações entre

safidc e

habitação e na pr5pria concepção de casa saudivel.
Em 1938 os 30 princípios foram reunidos
grandes grupos: necessidades fundamentais fisiolégicas,

em

4
que

trataram do conforto térmico, acfistico, ar puro, luz e ilumi
naçao, e espaço para exercícios físicos; necessidades psico-
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lÓgicas fundamentais, que envolviam privacidade, vida

fami-

1iar, vida comunitária, facilidade de execução de tarefas do
mésticas, facilidade de manutenção e limpeza da unidade doml
ciliar, satisfação estética e concordância com os padrões
cais; proteção contra o contágio, fundamentalmente

relacion~

do com. água, esgoto, sanitários, luta contra vetores,
tenção de leite e comida, espaços nos dormitórios

1~

e

manucondi-

ções sanitárias perto da moradia e proteção contra acidentes,
versando sobre segurança material, proteção contra fogo, fuga em caso de fogo ou emergência, proteção contra
queimaduras~

veis.

quedas, envenenamento por

gás~

contra

choques,.
automó-

.
Quase·todos os pontos citados em 1938 sao

en-

contrados em 1969, agrupados de formn diversn.'Assim o chRma
do "fator humano"

reúne as necessidades fisiológicas e psi-

colÓgicas, os fatores de saneamento e manutenção traduzem.os
antes chamados principies de proteção contra o contágio. Segurança e prevenção de acidentes exprimem os·principios
em 1938 indicam a proteção contra

que

acid~ntes.

Nota-se, 'nos principies de 1969, uma preocupaçao relativa a:
- segurança pessoal e da propriedade;
- segurança em relação a novos materiais de
construção;
- armazenamento de bcris;
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programas de manutenção ern.geral, que nao
em 1938.

Al~rn

surgiram

disso, surgem corno acr6scirno aos prig

cipios de 1938 grande parte dos itens relativos

ao

entorno.
Em 1938 comentava-se a necessidade de drenagem
e da manutenção das condições sanitárias do entorno, e da
cessidade de espaço de recreação para crianças

e

n~

exercício

I

fisico para adultos. Já em 1969 surge toda uma
'

·respeito de separação de tráfego de pedestres,
ruas e avenidas

~isandQ

teorização a
projeto

de
bar~

o máximo controle de acidentes,

lho e polui~~o, al6m de se falar nos serviços necessários

-a

manutenção e limpeza deste meio residencial.
Como já pode se perceber, os t6cnicos americanos ,de 1969 já não restringem a hal?i tação à unidade

domici-

liar, mas incorporam a noçao de "meio ·residencial". Outro

gr~

po de princípios que aparece apenas em 1969 são os relativos

à qualidade do meio ambiente, envolvendo problemas
1939 nao surgiam como prioritários, mas

q~e

que

agora se

tornam

cada vez mais importantes: proteção do meio ambiente,
cioname~to

em

esta-

de veículos, implantação adequada dos pr6dios, á-

reas verdes e árvores, iluminação

p~blica.

O mesmo

se

pode

comentar em relação aos programas de controle ambiental (con
...
trole de poluição sonora, poluição "do ar e da agua, etc.).
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2.3

NO BRASIL

competê~

No Brasil os Códigos Sanitários sao de
cia estuadal, e·os Códigos de Obras de competência

munici-

pal. Dificuldades de acesso e de manipulação das informações
de todos

o~

municípios fizeram com que se optasse

preferen-

cialmente na análise das normas do Município de São

Paulo e

da evolução da sua legfslação específica concernente i habitação e saúde.
Antecedentes
Uma das primeiras leis sobre a terra, no
s~l,

coincide com um momento histórico importante -

Braa

tinção oficial do tráfico de escravos. Tanto a Lei da
(Lei n9 601) como a proibição do tráfico negreiro,

exTerra

indicam

mudanças econ6micas no País, mudando-se·o eixo do tipo

de

acumulação capitalista.
A partir da extinção oficial do tráfico
cravos, o preço dos mesmos sobe consideravelmente,

influen-

ciado pela lenta reprodução desse tipo de mão-de-obra.
a economia do

caf~,

de es

a utilização do escravo implicava

Para
numa

enorme imobilização do capital; que se vê assim liber.ado para a. ampliação das lavouras,

possib~litando

ainda sua inver-

são na incipiente industrialização dos meados do

s~culo

pas-

sado.
Conjugada i extinção do tráfico, e no
ano, se dã a promulgação da

L~i

da Terra:

mesmo

() tl •

definir todas as terras devolutas como
propriedade do Estado, cuja ocupação se sujel
taria à compra e venda. Exceção feita àquelas que por ocupação efetiva e cultura habi
tual, título de sesmaria ou quaisquer outros
títulos tivessem a posse efetiva da
terra,
o único caminho para alguém se tornar
proprietário territorial a partir de então, se-·
ria a compra ao Estado. Após setembro de 1865,
os que estivessem na posse de terras não legl
timadas antes da lei, ou que não viessem
a
ser compradas ao governo corriam o risco de·
expulsão mediante ação dos "verdadeiros" pr~
prietários, isto é, os possuidores do título
de compra. A terra tornou-se acessível apenas ao possuidor de dinheiro. Generalizou-se,
assim, o capital como mediador na aquisição
da propriedade territorial. C47 )
11

A terra se torna, então, urna mercadoria,
cuja aquisição se torna necessária urna

acu~ulação

para

pr6via de

capital.
Conjuga-se dessa forma o surgimento do trabalho
livre com a dificbldade de acesso a um dos principais meios
de produção.
A então nascente economia industrial brasileira
já é marcada por um considerável desenvolvimento urbano

de

São Paulo. Esse desenvolvimento. exige uma mão-de-obra capaz
de.suprir suas necessidades, mão-de-obra essa que precisase
alojar, e nao podehao menos em princípio, ocupar com liberdade qualquer terreno, dado que

a

terra deve ser comprada.

Os cortiços são a . "solução" encontrada.

6S.

Ji nos finais de 1870

~

início de 1880 sutgem

p~

didos de industriais e de particulares demandando facilidades
e mesmo favores no sentido de propiciar a construção de habi
tações populares. C48 ) Esses pedidos contribuem para uma discussao a nível institucional dos problemas de habitação para
os setores populares da cidade de São Paulo. E é a partir daí
e com evolução desse problema, que uma série de leis e
rias são aprovadas com o intuito de direcionar o

port~

desenvolvi

~ent6: desse tipo de habitação.
Marcia PinhoC 49 ) se refere a um documento de 1885,
encohtrado no Arquivo Municipal de São Paulo, que diz o
guinte:
"o abaixo assinado cidadão alemão residente no
bairro da Consolação nesta Capital e proprietário d' um lote de terreno dentro do qual prete~
de edificar algumas pequenas casas, sendo.o si~
tema usado em seu país, e com todas as comodid~
des necessirias a pequenas famílias~ De modo a
aliviar-se dos pesados impostos prediais, o suplicante não deseja que seus prédios por serem
pequenos venham a serem considerados cortiços
- qualificação essa. que
até hoje .tem estado à
.
mercê dos procuradores dessa Ilma Câmara,
sem
que haja coisa alguma de positiva sobre forma
ou divisão de tais prédios. Urna casa pode ser
pequena e como tal deve guardar todas as propo~
ções ~rquitétônicas sen1 que com isso possa ser
classificada de Cortiço. Como Va. Sas. sabem a
Câmara ~hn1icipal da Corte qualifica os seus pré
dios em: Casas·, casinhas, sendo que só são cha
macios cortiços as habitações de um só compartimento havendo para cada uma qessas classifica
ções t~ imposto ru1ual respectivo. O suplicante
deseja constiuir estas casas, com todas as con

se-

()(J.

dições higiências, forradas, assoalhadas, com
porta c janela de meio arco e respectiva bandeira de ferro, e todas construídas de tijolos
e junta tornada, com encanamento de águas pluviais que vão dar a um pequeno quintal. O suplicante pretendendo despreender não pequena
quantia nessa edificação, não deseja, entretan
to que veru1arn logo a ser desacreditadas com a
classificação de cortiços e por essa
razao,
pede respeitosamente a V. Sas., hajam ·resolver qual classificação devem ter edificações
dessa ordem ... "
A partir de então, nas leis aprovadas pela Cãma
ra Municipal de São Paulo, sobre regulamentação de
ção,

observa~se

invariavelmente a existência de um

construcapítulo

destinado a cortiços, casas de operárias e cubículos!

Essas

construç6es eram proihidas na ~rea d~limitada ~elo com~rcio.
Somente a Cãrnara Municipal de São Paulo, urna vez

requerida,

podia definir a conveniência de ceder ou negar o direito
urna construção desse tipo nessa região, exigindo ainda

.de
esp!

cificações construtivas mais rigorosas.
O Código de Posturas de Município de São Paulo,
promulgadd pela Cãmara em 06 de outubro de 1886, determinava
essas condições mínimas para "cortiços, casas de operários e
cubículos".
No caso de ser autorizada a construção, além das
prescrições estabelecidas para as construções em geral, deve
riam observar ainda as seguintes:
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"1) Haverá uma área nas frentes das habitações, podendo parte ser reservada. a um
pequeno jardim e o resto calçado. Esta
...
...
area sera na razao de 30m 2 para cada ha
bitação;
2) Haverá um poço ou torneira com água e
pequeno tanque de lavagem para cada g1~
po de 6 habitações no máximo;
3) Haverá urna latrina para cada grupo de
habitações. Estas latrinas terão água
suficiente para o asseio necesario;

4) A área comum das frentes das habitações
ou arruela de passagem deverá ser conve
nientemente arborizada;
5) A entrada comum deverá ser fechada por
um muro, com portão de ferro ou madeira,
caso a Câmara julgue conveniente;
6) Cada habitação deverá ter.uma área calça
da, de serviço interior, com 12m2 pelo
menos;
7) O terreno em que forem construÍdas estas
habitações deverá ter um nivelamento regular, de modo a dar livTe.escoamento às
águas pluviais;
8) Quando as habitações tiverem um só pavimento, b seu pé'direito não poderá ser
inferior a 4m. Quando de dois pavimentos,
o 29 poçlerá ter no mínimo 3,50m de pé direito;
9)

As partes do 19 pavimento terão 2,75m x
.1,10m de vão para limite mínimo; as jane
.las de peitoril, 1,85m x l,OOm de vão
para limite mÍnimo também. As janelas de
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peitoril do 29 pavimento terão 1, 7om x
l,lOm, também para limite mínimo;

10) Todas as aberturas exteriores serão muni
das de caixilhos/envidraçados, exceto a
porta de entrada da habitação;
11)

Os assoalhos do primeiro pavimento serão pelo menos ladrilhos com tijolos comuns, sendo todos os cômodos da habitação
assoalhados de madeira; ·

12) As paredes deverão ser inteiramente rebocadas c caiadas;

13) O primeiro pavimento deverá ser sempre
forrado;
14) .Cada habitação deverá ter pelo menos 3
cômodos e cada cômodo não poderá ter área
menur que 7,50m2 ;
15) Todos os cômodos deverão ter abertura pa~a o exterior, de modo que disponham amplamente de a~· e lu~;·
16) As escadas deverão ter como limite máximo
de declividade/SOem de altura por lOOon de
horizontal. Os contra-degraus deverão ser
fechados. A largura da escada nunca poderá
ser inferior a SOem;

17) O-nível do assoalho do primeiro pavimento
será sempre superior ao do solo SOou no mínimo". (SO)

O C6digo de Posturas determinava

ainda

"quando o proprietário. der por pi·onta, c antes
de ser entregue ao pÚblico quaisquer destas
habitações, solicitar~ do fiscal respectivo

que
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uma visita, o qual examinará a construção e
info·nnará à Câmara se está ou não nas condições do padrão.
Todas .. as constn1ções deste genero e as que
atualmente existem deverão também observar
as mesmas prescriÇões acima, dentro de um
prazo fixado pela Câmara".
Isto tudo constava do anexo sobre

"Cortiços,c~

sas de operários e cubículos". No próprio corpo do Código de
. 1886, encontrou-se o artigo 20 que trata'(a igualmente da proi:,
-

bição da construção de cortiços na capital de São Paulo,
não fossem observadas as seguintes condições:
"§ 1- Quando construirem-se cortiçosdentro

de terrenos, junto das casas de·habitação, devem ter esses terrenos mais
de 15m de largura.
§ 2- Na construção de cortiços.dentro

de

quaisquer terrenos deve conse1~ar-se
·o espaço entre cada linha de cortiços,
pelo menos de Sm.

.

§

3 - No caso de constar o cortiço de tnna só
peça interior, deverá ela ter pelo menos 5m2 de área.

§ 4

-

.Os cortiços de uma soou mais peças· i~
teriores deverão ter em todas elas poi_
ta~ e janelas, sendo a largura destas
de noventa centímetros e um metro e o
duplo correspondente na altura .

...

§ 5 - A altura dos cortiços do solo a cima-

lha poderá variar de quatro a quatro e
meio metros.

se
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§

6 -Todos os cortiços devem ter, pelo menos,
vinte centímetros de elevação sobre o
solo, sendo esse espaço completo e livremente ventilado.
construção de cortiços em terrenos su
jeitos a inundação exige que sejam alterados um perímetro de 6m.de cada lado
das construções e a área destinada as
mesmas construções."

§ 7 - A

-

A análise de legislação sobre os cortiços contida no Código de Posturas revela estranhas incongruências:
o § 3 do artigo 20 dimensiona o tamanho da peça finica cortiçada, enquanto que o artigo 14 do anexo sobre "Cortiços, casas operárias e cubículos" do·mesmo Código delimita em 3

o

nfimero mínimo de c6modos de uma mesmR h~bitaçã~. Não concordam também as afirmações do artigo 9 do anexo e § 4 do artigo 20, sobre as portas e outras aberturas e o artigo 17 e. o

§ 6, sobre a elevação em relação ao solo. Isso mostrava certã confusão entre normas, re~erentes especificamente a

cor-

tiços e padrões de casas operárias.
-

Visando esclarecer a confusão, em 29 de maio
de 1897 o Ato Executivo n<? 20, no seu artigo 94, elucidava:
"Entendem-se por cortiço 9 conjunto de duas ou
mais habitações que se comuniquem com as ruas
pÚblicas por uma ou mais entradas comuns, para
servir de residência à mais de uma família".
Pouco depois, a 12 de dezembro de 1898, a
rn Municipal da Capital do Estado de São

Pa~lo,

pelos

Cãm~

arti-
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gos 28 e 29 da Lei n9 375, afirmava, visando evitar a confusão que se fazia entre os cortiços e vilas operárias:
"Art. 28 - Não se compreende na definição de
cortiços, dada pelo artigo 94 do
reg. de 24 de maio de 1897, as habitações de operários ou famílias
.pobres com mais de um compartimento, cozinha e esgoto em separado,
observadas as prescrições de higie
ne e asseio dos regulamentos sanitários.
"Art. 29 - Os cortiços infectas ou insalubres
não são permitidos e deverão ser
demolidos ou reconstruídos de conformidade com o padrão municipal."
Nota-se que os textos paulistas nao

falam

em

limite m5ximo de pessoas no cortiço. ANDRADE (Sl) cita posturas da Cimara de Santos, onde segundo ele, sempre

houve_pre~

cupaçao em limitar a densidade habitacional cresse tipo de ha
bitação:
5 - Os cortiç.os existentes e os que se

edificarem de ora em diante, nao
poderão ser habitados por maior n.Q
mero de indivíduos do que aquele
em que for lo~eado pelo Presidente
da Câmara, ã vista da capacidade
de cada cubículo ..• ".
O Código de Obras "Arthur Sabóia", consolidaçao das leis e atos municipais relativos ao assunto,

~prova-

do pelo ato 663, de 10 de agosto 'de 1934, estabelece as

se-
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guintes determinações em relação ao cortiço:

"Art. 294 - Não serão permitidas as habitações
coletivas em fonna de cortiço, nas
casas que para tal fim não forem
construídas, nem os cortiços que
não estiverem de acordo com as leis
municipais. Entende-se por cortiço
••. (segue-se a definição do artigo . 94 . .do Ato. Executivo n9 28 de
29.05.1897).
"Art. 295 - Os cortiços infectes e insalubres
não são permitidos e deverão ser
demolidos ou reconstruídos de conformidade com as disposições deste
CÓdigq na parte r~ferente a habiLa
ções mÚltiplas de "classe apartamcnto".

Alexandre Albuquerque, comentando o

CÓdigo.de
Obras de Arthur SabÓia, observa que "certas exigências(S 2) po
deriam ser

redu~idas,

ou mesmo eliminadas''. Cita, por exemplo, a proibição do uso de argamassa de saibro, paredes externas de 30cm de espessura, ladrilhos de cerimica ou
rial idêntico no piso de

al~umas

peças, revestimento

meivel de a~ulejos em determinadas paredes, etc.
"Não.queremos afirmar que estas e outras exi
.
gêp.cias sã.o absurdas. Mui to pelo contrário,
..
el:l,as representam o "melhor" e mesmo o "opt_!
mo". Mas a mesma exigência pode variar, conforme os casos em que é aplicada. Um aparta.
.
ment~, em prédio especial;:- terreno de con~
to de :réis o met1~0 quadrado, com sala, quarto e cozinha, e uma cnsa isolada com as mcs..

mateimper-
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mas peças em terreno de conto de réis o lote,
- devem estar SUJe1tas
. .
-as mesmas. regras (53) 11 .
nao
Comenta Alexandre de Albuquerque que em nomeda
higiene da habitação as.paredes externas de 30cm eram exigidas nos dormitórios; pouco tempo antes, eram regra em todo o
perímetro. O intuito era reduzir a penetração da umidade

no

interior das peças. Mas, com recursos técnicos modernos, até
mesmo uma espessura de meio-tijolo pode ser tolerada.
Cita ·também as normas quanto a pé-direito. Nos
anos 20 os pés-direitos em São Paulo eram de 4m, ou

mesmo

4,50m; assim se legislou em nome da higiene, num país tropical ..
Em 1930 o pé-direito foi reduzido para 3m e em
1975 para 2,50m nos dormitórios.
Com muita

frequ~ncia

os regulamentos seguem

normas inspiradas em noçoes que carecem de fundamentos na rea
lidade.
RICHARDS (1961)( 54 ) comenta que
"o desconhecimento dos efeitos do clima e do
projeto sobre a calefação, ventilação, ilumi:_
naçao e condições acústicas do edifício permite que as nonnas de construção sejam ditadas por preconceitos e meras opiniões 11 •

eo

caso da altura mínima, que como o fez

no-

tar ji em 1931 Alexandre de ALBUQUERQUE, corria a informação
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que tetos altos eram melhores em climas quentes.

Assim,

países tropicais os pés-direitos mínimos eram de

2,70m,

em

3m e até mesmo 4m.
Mas um estudo científico efetuado na África do
Sul nao permitiu encontrar nenhuma justificativa

para

esta

opinião popular.
De resto, bs resultados do estudo indicaram
·que as condiç6es t~rmicas, de ventilação, de iluminação
acfisticas não.se alteravam de maneira apreci~vel se

o

e

teto

se reduzisse ·a 2~40m. Outros estudo~ na Austr~lia~ India

e

Israel mostraram o mesmo. O Índice de 2,40m foi estabelecido
de acordo com a altura do homem médio (1;70), sobrando ainda
P<::nnrn
--r-~...,

suficiente

to

esforço.

s~m

q

110
~~

Houve grande

r\
v

br.:lço levantado

resist~ncia

dos delegados africa-

nos perante esses experimentos e conclus5es. Os

partid~rios

de Richards diziam que era mais barato isolar as construç6es
"
com materiais, ~o invés de gastar em tetos mais altos. As r~
z6es aduzidas em favor dos tetos altos indicaram que provavelmente a investigação levada a cabo na África do Sul
havia resolvido todas as

qu~st6es

nao

conexas.

Não estava claro se os estudos de Richards haviam levado em conta outros fatores

t~rmicos,

além do efeito

da altura do teto sobre a temperatura ambiente.do ar.
ATKINSON ( 55 ) apoiou em parte as c.onclus5es

de
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Richards, mas se declarou partidário dos tetos altos em

alg~

mas circunstâncias:
- se a temperatura do teto ê a mesma que a do
ar, a altura do teto não ~em importância capi_
tal. Mas, se não hâ forro, o telhado e teto
são consideravelmente mais quentes que a habi_
tação e daí a_altura adquire uma enorm~ impo!
tância. Assim, quanto mais alto o teto, mais
cômoda ê a habitação. Um telhado galvanizado
sem forro irradia mais calor que quase todas
as outras formas de construção. Corr1 urr1 telhado assim, o pê direito mínimo ê de 3m.
Criticando o "CÓdigo de Obras Arthur Sabóia"
ALBUQUERQUE comenta que códigos estaduaís limitam em 30m 3
volume de ar . para cada

o

durn1am

quatro pessoas ...
A casa mínima, pelas leis vigentes, compoe-se
de 3 peças: aposento, cozinha e privada com banheiro.
A lei n9 3427, de 19 de novembro de 1929, fixou
as seguintes normas mínimas para casas residenciais:

Sala

10m 2

Quartos

10Jll 2

Copas

9m 2

Cozinhas

7m 2

Banheiro e

wc

4m 2

..

No caso das casas populares, as areas

... .
m1n1mas
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podem ser:

Salas

8m 2
12m 2 (sendo apenas um)

Quartos
·Quartos

10 e 8m 2

Copas

6m 2

Cozinhas

5m 2

Banheiro e WC

3m 2

(sendo 2 ou mais)

As leis sanitárias do Estado, as quais

devem

ser prioritariamente obedecidas - seja, uma lei municipal po
de apenas ser mais especifica e severa que a estadual,
não pode

contradiz~-la

- estabelecem uma

s~rie

de

mas

medidas

.

quarito à superficie de iluminação, ventilação e higiene, determinando ainda:
"Art. 387 - (Dec. 2.918) - Nos estabelecimen
tos ou pr~dios de habitação col~
tiva ó número de moradóres deverá ser proporcional à sua nature
za· e dimensão e respeitada a lotação dos do11nitÓrios, pr~-fixa
da pela autoridade. sanitária."
Como se ve, esse. artigo sanou a ausência
dispositivo semelhante na lei municipal. Outros artigos,

de
o

388 e o 389 dizem respeito aos banheiros (tais habitações te
r ao pelo menos um banheiro e uma latrina para cada grupo

de

20 pessoas e os lavabos e mictórios-indispensáveis) e à coz!
nha

(~

terminantemente p1·oibido cozinhar a não ser nas cozi-

nhas, que deverão ser devidamente instaladas, munidas de fo-
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goes e pias para lavagens de louças).
di~

Posteriormente, os artigos 410, 411 e 412,
poem sobre as áreas de cozinha (mínima de 7m 2
des (impermeáveis

at~

),

par~

pisos e

l,SOm de altura) e circulação (as cozi

nhas nao se comunicarão diretamente com os dormitórios).
A figura do cortiço deixa de

ser

mencionada

nas revisões do CÓdigo de Obras Municipais, apos 1934.

Nem

por isso, entretanto, ele deixou de existir ...
De outro lado, a açao governamental, já naquela

~poca,

procura incentivar a construção de moradias que

ponha adequadas para combater.o

d~ficit

incentivo para a construção de vilas

habitacional.

s~

Dai o

operárias~

Essa intenção já se manifesta na Lei

315,

14 de agosto de 1897, autorizando o Intendente de Polícia
Higiene a contratar serviços para a constru~ão de 2.000

de
e

ca-

sas formando Vilas Operárias. No mesmo ato a Câmara isenta o
construtor de uma série de impostos e se compromete a, no ca
so de
"serem as habitações para proletários construídas
em. pontos afastados do centro da ci.
dade, a Câmara procurará 9bter da Estrada
de Ferro Central do Brasil, ou da Companhia
de Light, Estradas de Ferro e Bondes, o est~
belecimcnto da condução apropriada com pass~
gcm a preço reduzido" (art. 7).
A Lei 493 de 1900 isenta de impostos municipais
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"as vilas operárias que se construirem como·
taes e de acordo com o padrão estabelecido
pela Prefeitura e fora do perímetro central"
(Leis e atos da Câmara MUnicipal de São Paulo, 1900).
E mais adiante, a Lei 553 de 14 de novembdro
de 1901
"Autoriza o Prefeito a contractar a construção de casas, vilas operárias e núcleos colo
niais".

Em 1902, a Lei 604 de 13 de novembro

aperfeiçoa

a Lei 553:.
"Art. 1 - Fica o Prefeito autorizado a contractar que o Dr. Arthur Deschamps
de Montmorency, empresa ou companhia que organizar, por sí ou por
outrens, a construção de casas, vilas operárias e núcJeos éo1oniais
·em terrenos que legalmente adquirir~ ficando local escolhido para
taes const1~ções dependente de prévia aprovação. da Câmara''.

o

A

seg~ir

estabelece, no Art. 2, uma série

compromissos contratuais como por exemplo, a liberdade

de
do

contratante criar um ou mais mercados nas vilas e núcleos co
loniais, ''a obrigação de construir lavanderias e casas de ba
nhos pÚblicos''~ etc. (Leis e Atos da Cãmara Municipal de São·
Paulo, 1902, pg. 202).

Passados 6 anos,

~

Prefeitura de São Paulo ain

da promulga leis que estabelecem favores ã construção de casas operirias.

no

que

se

v& na

Lei 1098 de 8 de junho de

1908:

"Art. 1- As casas· destinadas a serem alugadas ou vendidas em prestações a
quem não seja proprietirio de casa
e nao tenha recursos para alugar
urna higiênica e separada,
ficam
isentas durante 15 anos:
a - de todos os impostos mtmicipais, sobre aprovaçao da planta e alvará sobre a construção
.
.
e reconstrução, terreno, calça
-.
·-:-da, alinhamento, andaime. e_ceE_
l"'""'l
""'.'""'·)

~ha,. .. +l,...,.,.,

\.4&..1""" .L "-'U.L f..+

rln
-....v

r-«11 r'lmoni·n
'-\..4--L~.......,ll\....>.t..t.

'-V )

,.:1,
'-""'-to

mesma casa;
b - de ta'\a sani târia; C.· •• )
.

Art. 2

A Câmara Nwücipal, em r~presentação ao
Congresso
Legislativo do Es.
.
tado, pedirá, além de outras conces
sões que ele achar .. conveniente, em
favor dessas casas, isenção por 15
anos de impostos:
a - de transmissão de propriedade
''inter-vivos''
b - de transmissão de propriedade
''causa-mortis''
c - de transporte de material destl:_
nado ã construção ou reconstruÇflO:

d sobre prédio~;
e - de esgotos; C••• )
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Art. 3 - A Câmara Mlmicipal, em representação ao Congresso Federal, pedirá
além de outros favores que ele jul
gar convenientes:
a - Autorização as Caixas Econômicas para empregarem a quinta
parte do seu fundo de reserva
em empréstimos hypothecarios
às sociedades de construção de
casas hygienicas e baratas e
às sociedades de crédito que
tenham por fim facilitar a com
pra ou construção dessas casas,

c.•. ) ;
Art. 4 - As associações que construirem maior número dessas
casas ·a. Prefeitura
.
distribuirá, em prêmios, proporcionalmente, vinte contos de réis, sen
do o mínimo de 20 casas.
Art. 5 - Para ter direito aos favo~es desta
Lei, o proprietário não poderá à
vista do contracto que sera lavrado:
a - cobrar de aluguel, mensalmente,
quantia excedente ao juro de
12 por cento sobre o capital
efetiv~mente aplicado, desconas
tadas deste, em cada ano,
amortizações.. no caso de venda.
b - cobrar pela venda quantia superior ao valor do terreno e
da construção na data da compra desse terreno e edificação,
ou adaptação do prédio para a
habitação de pobres operâ!ios;
~
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c - construir as casas e mante-las
sem observancia rigorosa das
regras de hygiene a que
seja
obrigado de acordo com as leis
em vigor.
d - alterar os tipos de compartimentos da casa que foram estabelecidos por Lei;
e - receber dinheiro, a qualquer
título que seja, para dar preferência a um inquilino;
f - requerer despejo, sem aviso
anterior de 60 dias;
g - alugar ou vender a casa a
quem jâ seja proprietário
dentro do perímetro urbano Ja
capital ou tenha recurso para
alugar tnna hygienica e separ~
da (Leis e Actos, da Cãmara
Mtmicipal, 1908, pg. 27).

Em 28 de maio de 1914 a Lei 1788 divide o teci
do urbano do Município de São Paulo em 3 perímetros: o urbano, o suburbano e o rural. O art. 5 que se refere ao perímetro urbano, diz o seguinte:

"Os cortiços nao serao tolerados; as villas
so poderão ser construidas nas imediações
de fâbricas e quando nelas se ocuparem mais
de 50 operários; as habitações collectivas
não serão admittidas, quanclo encravadas em
â.reas internas, com entradas pelas chamadas
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ruas ou travessas particulares" ... (Leis e
Actos da Câmara Municipal de São Paulo,l919,
pg. 70).

Esses precedentes hist6ricos apresentam um interesse social.
Pode-se perceber que

incentivos fiscais e

de

outro tipo (inclusive financiamento das Caixas Econ6micas)
eram oferecidos sob a condição dos proprietirios
alugu~is

controlados e manterem as

unidades

cobrarem

habitacionais

em estado satisfat6rio de conforto e higiene. Es~a
~
--- - uma
idéia que poderia, eventualmente, ser aproveitada· atualmente
para se proceder ao sanemaento e melhoramento das habitaç6e~
precirias de aluguel: financiar ·uma reforma que vise a
quaç~o

ade-

da tinidáde a padrões de salubridade aceitiveis,median-

te a não majoráção dds alugtieis (e consequente nao expulsão)
dos atuais moradores.

O Último CÓdigo, de 9 de jun.ho de 1975, nao fa
la em cortiços: apenas legisla, no que diz respeito a habita.

.

ções de aluguel, sobre hotéis, pensionatos, casas de

pensao

e similares. Propositalmente tende a ser mais genérico, para
permitir que se legisle por decretos, mais adaptiveis

a mo-

mentos e situações que um texto de lei excessivamente rigido:
atual e coerente num dado momento, mas que pode vir a ser ul·
trapassado à medida que costumes e tecnologia vão se modificando.
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O artigo 248 do título D fornece uma tabela de
sanitários, por área de andar,

~eparando

h6spedes e emprega-

dos.

ÃrSá dos andáres

Latrinas

até 119m 2

02

de 120 a 249m 2

03

de 250 a 449m 2

04

de 500 :a 999m 2

06

de 1000 a 1999m 2

08

de 2000 a 3000m 2

10

Esta tabela vai se mostrar equivalente ao C6di
go Sanitário no

qu~

se refere a casas de pensao,

já que pe-

lo artigo 225 os quartos-de hÓspedes deverão ter área mínima
de 6m 2

,

quando. destinados a duas pessoas. O novo C6digo mod!

fica os padrões da área geral, que reduz de 32m 2 a 20m 2

,

do quarto destinado a 1 pessoa, que passa de 12m 2 a 4m 2

•

De qualquer forma, em 120m 2 caberiam
-

dos com 40 pessoas,

d~ndo

e a

~

20 como-

o equivalente ao CÓdigo Sanitário,

art. 388 (um sanitário, para cada 20 habitantes).

O artigo 285 define as

''casas de pensao e ou-

tras .modalidades de hospedagem de caráter familiar'' como ha-
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bitações de permanência mais prolongada que nos hotéis.

Convém lembrar, antes de terminar esse retrospecto.e evolução das normas e leis que regem a habitação,que
todos os códigos utilizados para a elaboração deste item são
de São Paulo. Dessa forma, nenhum dos parimetros e

comentã-

rios aqui desenvolvidos pode ser extrapolado para o Brasil
como um todo.
Uma importante obra bYasileira sobre a higiene
da habitação ê a de MILANEzC 56 ).

g uma obra de alcance nacional, e o objetivo
da publicação, segundo o auto~, é educ~tivo: visa mostrar os
,. .

ruallnen"to~

d·, . .

, ,,.
a nJ.gJ.ene ua
nauJ.taçao
para que

seus

gozem' de mais saúde. Percebe-se que a casa saudável

mo1·auores
consti~

tui forma de proteção i força de trabalho, e lhe assegura·melhores condições de reprodução simples e ampliada.
Sua obra inspira-se nos estudos apresentados
pela Associação Americana de Saúde PÚblica i Comissão de Higiene das Habitações da antiga Liga das Nações. A organização Mundial da.Saúde, aliás, apoia aquelas

re~omendações·.

Suas recomendações seguem aproximadamente

os

30 pontos da casa saudável americana. Comenta:
1. A casa é proteção, descrevendo casas nos

diversos

climas: ártico, tropical s·eco, quente e Úmido, etc.
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2. Necessidade de proteção da casa contra o calor excessivo. Comenta que tem-se na Amazônia

um

equatorial fimido, no Nordeste um tropical

clima

s~co

u

no Sul, temperado. Recomenda o sombreamento de paredes excessivamente banhadas pelo sol, através de
plantação de árvores e/ou trepadeiras,

construção

de varandas ou revestimentos com materiais isolantes (leves, com ocos). Aponta como fonte de

calor

dentro·da casa um nfimero exagerado de lâmpadas incandescentes.
Coloca a necessidade de controle do grau_de umidade através do movimento do ar e preconiza a ventilação cruzada, sempre que possível.
3. Nas regiões brasileiras temperadas, a casa em clima frio, deve ter as paredes cegas em relação

ao

sul. MILANEZ recomenda o uso de lareira,de uma cai
xa de água quente, alimentada por serpentina

que

passe pelo pr6prio fogão e de duto de manilhas,por
baixo do piso, por onde a fumaça do fogão seria for
~ada

a circular, aquecendo o solo;

4. O ar puro, dentro e fora da casa, seria fator

lm-

prescindí~el para a casa higi~nica. Como fontes in

ternas de poluição cita a fuligem, os vapores e os
odores, como fontes externas, veículos, fábricas e
incineradores. Indica a necessidade de contínua re
novação de ar, e com isso unidades específicas com
a área dos cômodos, pé direito, área de ventilação
das janelas e nfimero de pessoas/cômodo.
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5. A necessidade de luz, mas·sem deslumbramento.

Re-

comenda cuidar da relação janela/área do cômodo.
Cita como apropriado o uso de gelosias como

forma

de controlar a passagem da luz forte;
6. Onde entra sol nao entra médico. Comenta que o sol

facilita a fixação de vitamina D, contra o raquitismo. Além disso, em climas fimidos, a

aus~ncia

de

sol auxilia a proliferação de fungos, provocando a
lergia.
7. Deve existir iluminação de candeeiro, el.étrica

se

for possível. Recomenda distribuição uniforme
luz com a finalidade de evitar

da

fadiga visual que

~

se dá q11an.do partes de um mesmo aposento estão ilu
,,

minados.
8. Controle de ruídos, tanto externos como domésticos,
através de tratamento acústico, calços de borracha,
pisos plásticos, cortinas e controle de

localiza-

·ção residencial;
9. A casa deve ser repousante: necessidade de

quarto

individual ou no máximo dividido entre 2 pessoas;
10. Deve existir também espaço para lazer,

sobretudo

lazer infantil;
11. A casa deve permitir todas as funções domésticas,
.

e acompanhar o ciclo vital de famÍlia. O ideal seria a casa expansível.
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12. Observar a adequação da casa no bairro, na vila e
na cidade;
13. A casa deve estar planejada de forma a fatigar

o

menos possível a dona de casa;
14. Cuidados com a higiene, dentro .e fora da casa.
15. Usufruto

est~tico:

a casa deve ser bonita, num lu

gar bonito.
16. Segundo MILANEZ, á cousa máiS importante da
~

casa

a águá de beber.

17. A água deve estar protegida·dentro da unidade domiciliar tamb~m~ .atrav~~ de boa ved~ção entre se&
mentes de canos e limpezas peri6dicas das

caixas

d' ã:gua. 13 preferível a utilização de caixas d'água
no telhado; no piso inferior podem ficar com a tam
pa mal fechada, propiciando a entrada de

animais

e apresentar fissuras, por onde entraria lama. Em
·lugares onde não há abastecimento de água, sugere
a coleta d'água do telhado, desde que se despreze
a 1' água, que atuará como lavagem.
18.

A casri e as instalações

~unitárias.

Enumera

s~rie de doenças de veiculação hídrica:
.
-

uma

cÓlera,
.

febre tifÓide, disenterias, diarréias infantis,
.

.

verminoses, ascaridiose, esquistossomose, infecçõ~s
intestinais e parasit5rias, hepatite, etc.

Comen

ta que com cuidados sanitários corretos no desti-

no dos dejetos elas podem ser evitáveis. Considera como corretos: rede pÚblica de esgotos,

fossa

séptica e fossa sêca (quando afastada do poço pelo menos 15m e em nível mais baixo);
19. ·proteção dos esgotos em casa: separaçao entre águas
pluviais e fecais; recomendação do uso do

sifão.

Em instalações individuais costuma-se evitar
águas com sabão entrem na fossa

septica,

que

porque

vão interferir com a digestão do lodo:ligar-se-ia
assim a canalização de águas residuárias ao efluente da fossa.
20. Destino do lixo e limpeza em volta da casa.Lembra
que o solo arenoso é um ficiJ ahsorvedor de lÍqui
do, enquanto que o argiloso é impermeável.
21. Vetores e artrópodes em geral. Evitar, sempre que
possível, casas de pau a pique com telhados de sa
p~.

Se não puderem ser evitáveis, fazer revesti-

mento anual com barro e areia e algum aglutinante.
Após revestir, caiar.
22. Proteção ·dos alimentos dentro da casa.
23. Volume mínimo de ar para dormir, de 12m 3

•

24. Problema de estrutura.
25. Problemas com fogo (sobretudo em favelas).
26. Deixar sempré escape em caso de incêndio.
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27. Cuidados com choques eletricos;

-

28. Cuidados para prevenir os envenenamentos por gas;
29. Cuidado para a prevençao de quedas e outros

aci-

dentes domésticos (escadas, janelas, rampas e sacadas; banheiros; telhados; queimaduras; armas

e

facas, envenenamentos).
30. Perigos na rua .

. Sumarizando, tentou-se nesse capitulo, através
.

.

do estudo da legislação e das recomendaç6es para a casa saud~vel

na Europa, nos Estados Unidos e no.Brasil (São Paulo),

fazer uma revisão da bibliografia acessível sobre a relação
entre habitação e saúde em algumas partes do mundo. Como
foi mencionado, o capitulo resultou descritivo

e

mon6tono.

Veio, entretanto, preencher uma importante lacuna didática.
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II - SAÜDE, ESPAÇO E POPULAÇÃO

1. AS POSIÇOES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÜDE

A Organização da Higiene,

da Liga das Nações,

precursora em muitos aspectos da Organização Mundial da Saú.de, se-ocupou das relaç6es entre casa e saúde e tinha uma co
missão dedicada ã moradia(!).
A Comissão, constituída em 1936, composta de 6
representantes de países europeus, celebrou 3

reun1oes

(em

1937, 1938 e 1939) e publicou as atas e os debates correspon
dentes. "São informes que tratam da temperatura da casa,
ruído, da iluminação natural e artificial,

do

do abastecimento

de água, do tratamento das águas residuárias e do recolhimen
to e tratamento de lixo de origem doméstica"(O.MS~l961).CZ)
Sob os auspício~ da Cbmissão de Habitação,muitos países estabeleceram comiss6es
saneamento.

nacionais de habitação e

Nos Estados Unidos a "American Health Organiza-
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tion" constituiu um "Committee on tpe Hygiene · of

Housing",

que assumiu, sem caráter oficial, as funções próprias de uma
comissão nacional. Muitas de suas realizações foram examinadas no item 2.2 do capítulo anterior. Entre as mais importan
tes estão o estabelecimento dos 30 princípios básicos para a
definição de uma habitação saudáve1( 3) e as deficiências bási
cas de uma unidade habitaciona1( 4). As recomendações americanas.foram incorporadas pelo Comitê Internacional de

Habita-

çao.
A Conferência Internacional da Saúde, em

Nova

York, a 19/6(1946, reconheceu ao adotar a Constituição

da

OMS que não se podia "alcançar para todos os povos

o.

grau

mais alto possível de saúde" sem lograr vários objetivos, eri

.

.

.

tre eles o de promover, com a cooperação de outros
mos

espe~ializados

organis-

quando fosse necessário, o melhoramento

da habitação e outros aspectos da higi,ene do meio. (OMS,1946) ~ 5 )
A Primeira

Assembl~ia

Mundial da Saúde,

cele-

brada em julho de 1948, concordou que as atividades de sanea
mento tem a máxima prioridade e propSs qué os programas

de

habitação e urbanismo ·fossem levados em consideração nos pro
gramas da Organização (resolução WHAI 38 e 39,
1961)( 6).
O Conselho Executivo na OMS,
reunião,

tamb~m

na

segundo OMS,

sua

segunda

celebrada em 1948, autorizou a criação de um

quadro reduzido de peritos em higiene da habitação, para assessori-la

a respeito de sua participação· no programa de ha

biiação, urbanismo e planificaç~o das Nações Unidas e
vou o

estnbelcc~mento

apro-

de relações com o Comitê de Higiene da
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Habitação da "American Public Health Association". Esse Comi
tê de Peritos em Saneamento declarou, na sua r~união de 1949( 7)
que, do ponto de vista do saneamento ambiental, a

casa

era

um elemento a mais do meio ambiente.
"0 Comitê entende por saneamento ambiental

o

controle de todos aqueles fatores que no meio fisico da vida
humana exerçam ou possam exercer algum efeito nocivo no
senvolvimento do homem, em sua saúde e sobrevivência.
~ialmente

deEspe-

se refere ao controle de •..

. • . ·c) a habitação, para garantir que seu tipo:
i) ofereça o menor número possivel de oportunidades
para a transmissão. direta

d~

enfermidades,

espe-

cialmente as infecções respiratórias;
ii) estimule a prática de costumes saudáveis entre os
seus moradores".
Em 1951, a Quarta Assembl;ia Mundial de

Saúde

reconheceu, em uma das suas resoluções, "a importância capital que, como parte essencial do seu programa de saúde

pÚbl~

ca, reveja o fomento da higiene e saneamento do meio,

assim

·como a preparação de planos racionais de urbanização, planificação rural e de construção de casas''. (resolução WHA 4.19,
citados em OMS, 196l(sj).
O interesse da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAODE so
.
bre habitação não se circunscreve aos elementos de importância

~ara

prevenção de enfermidades

~acidentes,

mas se esten

de a outras questões, em particular is relacionadas

com

a
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safide mental e bem estar social.

Co~v~m

ter sempre

presente

a este respeito que a Organização definiu saGde como "um estado de completo bem estar físico, mental e sociàl",e não so
mente a ausência de enfermidades"(g).
Em 1958, o grupo de peritos da OMS sobre sanea
menta da habitação passa a integrar grupos de trabalho

das

Nações Unidas (que pretende ter uma função diretiva no

que

i

se refere ao melhoramento das condições de vida e ã

criação

de meio físico apropriado ao progresso econ6mico e

social) ,

da OIT (que se preocupa sobretudo com a moradia dos trabalha
dores), da UNESCO (que se dedica ã construção escolar)

e de

outras organizações internacionais.
Em 1962 a colaboração da OMS com o Comitê

de

Habitação, Construção e Planificação do Conselho Econ6mico
das Nações Unidas fica oficializada. Além disso, há 3 organi
zações não governamentais que

mant~m

relações com a OMS e se

interessam especialmente por problemas relativos a urbanismo
e ã planificação do meio físico:
a) Federaciôn Internacional de Vivienda y
Planificaciõn (FIVP) ;
b) União Internacional dos Arquitetos CUIA)
c) Uniõn Internacional· de las Autoridades Locales (UIAL)
Em 1961, um Comitê de Peritos da OMS (OMS,1961)(10)
sobre saneamento da habitação, cujo informe (Informe
225)

.~

exaustivo, considerou detalhadamente a relação

T~cnico

entre

casa e saúde. Definiram-se, na ocasião, as condições fundamen-
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tais que deve reunir um meio resictenc1a1 saa1o.

a

Ke~ornarei

esse ponto mais adiante.
Muitas perguntas, entretanto, permaneciam sem
resposta. Convocam-se reuniões e seminários, entre os

quais

um Seminário Inter-Regional na Escola de PÓs-Graduação

em

Safide Pfiblica da Universidade d~ Pittsburgh, entre 9 e 12 de
abril de 1962!11 ) Esse seminário discute 4 po~tos principais:
a) alcance dos aspectos do saneamento da casa
b) avaliação das casas já existentes
c) objetivos e requerimentos .para novas casas
d) o papel dos serviços e agências de safide no campo
da habitação.
Esses pontos sao retomados pelo SEMINÁRIO INr

.

TERREGIONAL SOBRE OS ASPECTOS DO SANEAMENTO DA HABITAÇÃO que
se realizou na Escola Nacional de Safide Pfiblica da Universidade de Madrid, entre 22 de abril e 1 de maio de 1963.0s téc

-a

nicos do seminário colocam no item 1 problemas relativos

segurança .estrutural, redução de fumaças tóxicas, limites de
poluição; no item 2, comentam que a avaliação das casas exis
tentes vai depender dos princípios sobre os quais se baseia
essa avaliação. E

que a normatização desses princípios

ponto importantissimo. Quanto ao it~m 3, tornam

a

era

afirmar

que para novas casas o estabelecimento de normas é necessida
de urgente. Quanto ao papel dos serviços e agências de safide.
em habitação, observam que a colaboração pode se dar em planejamento e execução, na coordenação, no saneamento

ambien-

tal, em considerações financeiras, na educação· sanitária, na
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programaçao de habitação para grupos específicos e na investigação, onde comentam a necessidade sempre vigente de utili
zar os métodos epidemiolÓgicos no estudo dos aspectos de saneamento da habitação.
Em 1964 publica-se o livro de ANDRZEJEWISKI e
.
(12)
seus colaboradores
e nesse mesmo ano se reune um Comitê
de Peritos para examinar as transformações do meio e suas.con
sequências para a saúde! 13 )
Um ano mais tarde se publicou o informe de um
Comitê de Peritos sobre questões de higiene do meio relacionadas com o urbanismo e o desenvolvimento urbano! 14 )Nesse in
forme os técnicos comentam que muitos problemas de higiene e
saúde pÚblica das grandes aglomerações são bem conhecidos;a~
sim poder-se-ia pensar ser inútil efetuar investigações mais·
detalhadas sobre isso. Segundo eles, tal conclusão seria err6nea. Em todos estes problemas o custo é

~ator

de limitação

de importância decisiva. Não se trata, portanto, de se encon
trar apenas métodos de ação, mas métodos de ação factíveis,
-

.

.

ou seja, soluções, que, desde o ponto de vista econômico
operacional, estejam ao alcance das populações que se

e

dese-

ja proteger e não excedam as capacidades financeiras e administrativas dos países interessados.
~

o primeiro informe da OMS

sobre o

habitação e planejamento urbano que toma tal postura.

assunto
Nesse

informe adota-se também a posj.ção da "American Public Healtb
Association" (lS)na qual

a ação sanitária básica deve se de-

senvolver considerando quatro aspectos:
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1) Assegurar as condições necessárias para a
subsistência;
2) Prevenir doenças e intoxicações;
3) Manter um meio que favoreça as atividades humanas;
4) Garantir o bem-estar e a alegria de viver.
Dessa forma, as atividades de planificação do
meio nao devem se limitar ã previsão de enfermidades,mas

tr~

tar de criar condições duradouras de comodidade, eficácia

e

bem estar geral. Fazem uma resenha dos principais problemas
de urbanismo e ordenação urbana:
- congestão e deterioração dos edifícios;
- isolamento humano;
- más condições de habitação e insuficiência de servi
ços coletivos;
-proliferação de bairros pobres;

-

-

- escassez e ma qualidade da agua;
- falta de esgotos e de coleta de lixo;
- falta de proteção contra inundações e canalização
de. águas pluviais;
delinquência;
- enfermidades e acidentes.
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Recomendam estudos sobre as propriedades
nicas dos novos materiais sintéticos empregados na
ção das casas; estudos sociol6gicos e psicol6gicos

higi~

constru~obre

casa, em especial sobre o projeto da mesma, número de

a

ocupa~

tes e sua distribuição, as relações entre os membros da famí
lia e á determinação dos níveis sanitários 6timos em relação
às dimensões da casa e da cidade, à climatização e ao saneamenta.
Em 1966, um Comitê de Especialistas da Organ!·
zaç~o

Mundial da Saúde na avaliação da salubridade da habita

çao e do meio urbano ocupou-se sobretudo em fornecer um quadro detalhadd da habitação saudável(l 6l, e preocupou-se
problemas metodol6gicos expondo com certo detalhe

as

com
bases

das formas de inquérito e avaliação,· assinalando que o objetivo desta Última não é simplesmente reunir informações esta
tísticas, mas sim proporcionar os meios para estimular

pro-

gramas destinados a melhorar a habitação e o meio urbano.
Data dessa época também a realização em

São

Paulo, Brasil, de um Seminário sobre Saneamento e o Programa
Nacional de Habitação, pretendendo "discutir o problema

da

habitação saudável e econômica, indicando as normas e padrões
mínimos a serem obedecidos no programa nacional da habitação,
com relação à habitabilidade propriamente dita, bem como

em

·relação à integração da habitação ao meio ambiente". (17)
As discussões técnicas celebradas em 1967
rante a 20' Assembléia Mundiál da Saúde versaram sobre

du~

''Os

probiemas de saúde pÚblica que .p_lanteia a urbanização". O te
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ma central das deliberações foi o_da migração rural-urbana,
com o rápido crescimento das cidades, particularmente

nos

países em desenvolvimento, com a consequência inevitável
que grandes___.segmentos populacionais dessas cidades

de

vivem em

habitações improvisadas e inadequadas, sem serviços de sanea
mente e/ou com parcos serviços de saúde, educação e assistên
cia social. A reunião estimou que a OMS poderia
uma missão útil dando ·a conhecer as

experiên~ias

desempenhar
tidas

por

diversos países na solução dos seus problemas de urbanização,
e que se deveriam preparar informes sobre projetos modelo em
... . d e mora d.1a e p 1 aneJamento.
.
(18)
mater1a

Em 1968 publicou-se um caderno sobre as- "Bases fisiolÓgicas das normas sani târias aplicadas à habitação",Cl 9
obra importantíssima que trata sobretudo do micro-clima
moradia, da circulação do ar no interior da casa, dos

da

probl~

mas de iluminação, luz solar e bem estar acústico da unidade,
~os

al~m

de

novos materiais empregados na construção

de

aspectos psicolÓgicos do ·bem estar na

analisar

~lguns·

~oradia,

unidades habitacionais e sua importância para a saúde pÚblica.
Em 1970 se publicou o informe de um Comitê de
Especialistas em "Planificação, organização e administração
dos programas nacionais de higiene ·do meio" (ZO). A OMS, naqu~
le momento, concedia grande importância à planificação sanitária nacional e incumbiu seu Comitê de Peritos do desenvolvifuento ·das seguintes funçÕe5:
1)

estudar as novas tendências que podem influir

no
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alcance, na planificação e na admini-stração dos
programas nacionais de higiene do meio;
2) precisar e analisar as relações técnicas e as admi
nistrativas;
3) formular critérios gerais para a organização

das

atividades;
4) recomendar as medidas que melhor permitam integrar
e coordenar a planificaçã6 e a execuçao dos

ditos

programas.
O Comitê considerou que a higiene do meio eng~oba

atividades que têm relação com:
"1) . abastecimento de água' especialmente·; o
dever de ministrar·quantidade suficiente
de água potável em pontos de fácil - acesso
.
para o consumidor e o planejamento, con~
trução, administração e vigilância sanitária dos sistemas de abastecimento, levando em conta as demais aplicações da
...
agua;

..

2) tratamento das aguas servidas e luta con
· tra a poluição das águas, seja, recolhimento, tratamento e escoamento das águas
domésticas servidas e verificação da qua
!idade das águas superficiais (incluindo
o mar) e das águas subterrâneas;
3) Recolhimento, tratamento e escoamento
dos dejetos sÓlidos em condições higiêni
cas;
4) Luta contra os vetores e outros iossíveis
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hÓspedes de gennes patogênicos, em particular artrópodes, moluscos e roedores;
5) Prevenção ou eliminação da contaminação
do solo por excreta humano e por substâncias nocivas para o homem, animais ou
plantas;·
6) Higiene dos alimentos, incluindo higiene do leite;
7) Luta contra a poluição atmosférica;
8) Prevenção da irradiação;
9) Higiene do trabalho e ent particular prevenção dos riscos fÍsicos, químicos e
biolÓgicos;
10) Luta contra o ruído;
11) Higiene· da habitação e·de seu entorno, e
·em especial medidas de saúde pública relacionadas com os edifícios residenciais,
·públicos e· institucionais; (grifo meu)
12) Urbanismo e planificaÇão regional; (grifo meu)
13) Medidas de higiene do meio aplicáveis aos
transportes aéreos, marítimos e terrestres;
14) Prevenção de acidentes;
15) Lugares pÚblicos de recreio e turismo, em
especial medidas de higiene do meio relacionadas com praias, piscinas, zonas de
camping, etc.
16) Medidas sanitárias requeridas em casos
excepcionais (epidemias, catástrofes, situações de emergência e·movimentos migratórios);

lOS.

17) Medidas preventivas necessárias para conseguir que o meio em geral esteja isento
de riscos para a saúde''.
Os especialistas, neste informe, comentam

que

o crescimento demográfico e a urbanização intensificaram con
sideravelmente a ação recíproca entre o homem e o seu

meio,

e "tudo parece indicar que os efeitos nocivos do meio

sobre

a saúde e bem-estar da humanidade se agravarão rapidamente,a
menos que em matéria de higiene ambiental se adotem
de proteção mais eficazes". ( 22 )

medidas

Se, de um lado, os perigos parecem ter
do, de outro

~

ciência e a tecnologia proporcionam

aument~

instrume~

tos e métodos mais aperfeiçoados para combater,os efeitos no
civos do meio, quando surgem, e cria·r um ambiente que contri
bua de maneira positiva ao bem estar e a saúde da humanidade.
A higiene do meio, que no princípio restringia-se
a combater as enfermidades transmitidas por certos elementos
do ambiente, amplia hoje em dia seu campo de ação. Em consequência disso, os seus programas também se ampliaram para po
der dar conta das medidas destinadas a resolver e/ou

preve-

nir toda a gama de problemas sanitários que podem

acontecer

em grandes regiões, na·coletividade, em "unidades

de

nha~ça'',

nos lares, nos locais de trabalho, na escola e

vizi..:..
nos

locais de recreio.
Alertam os per i tos que. é preciso levar em con·ta a crescente magnitude dos problemas, a necessidade do em-·
prego de técnicas cada vez mais aperfciçoadis e a.grande com
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plexidade de açoes recíprocas entre .os diversos elementos do
meio e do ambiente. "Duas terças partes da humanidade

care-

cem ainda de instalações as mais elementares de abastecimento de água. e de escoamento higiênico dos dejetos" c.23 ) Nos cen
tros industriais, existe uma deterioração da qualidade

dom~

io ambiente pela poluição. Segundo os peritos, os serviços
d~

sanitários sobre os quais cai uma grave responsabilidade,

vem esforçar-se para que se conceda a esse respeito a importância que o assunto merece. Apenas dessa forma a açao

pre-

ventiva ocupará o lugar que lhe corresponde.
Tendo em conta a ubiqtlidade das agressoes

do

meio é necessário coordenar as ações dos poderes pÚblicos em
div~rsos

setores, tais como a

industrial~zação,

a agricultu

ra, a produção de energia, os traiisportes, o desenvolvimento
e. a L!Xploração dos recursos naturais e a proteção ao consum!:_
dor. Na planificação nacional, a higiene do meio deve estar
representada em um nível elevado na Administração.

Deve-se

levar em conta que, com o tempo, a insalubridade do meio ambiente é tão custosa para um país como a execução de um programa correto de saneamento.
Além disso, uma das obrigações fundamentais
dos serviços nacionais de saúde pública é organizar
suir sistemas de vigilância e

prote~ão

e

pos-

da qualidade do meio,

e formular critérios adequados de higiene ambiental, ievando-se em conta os planos

nacion~is

de desenvolvimento

glo-

bal. "A planificação, a organização.e a administração

·dos

progra.mas nacionais de higiene do meio devem empreender-se
de forma sistem5tica, recorrendo-se aos melhores m&todos dis
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poníveis: análise de sistemas, estud.os sobre custos e rendi24
mentos e educação e informação do público" .C )
Alguns anos mais tarde, em 1974,publicou-se ou
tro informe de um Comitê de Especialistas, "Aplicações

da

epidemiologia nos programas de habitação e na planificação
dos assentamentos humanos". ( 2S) o objetivo dessa publicação
era observar a relação entre a incidência
i

das

enfermidades

transmissíveis, das enfermidades mentais e dos acidentes dom~sticos

com o ambiente residencial. Recomenda que se utili-

zem alguns indicadores habitacionais para estes estudos (citam especificamente densidade demográfica, ·pessoas por habitação, existência de serviços pÚblicos e estado de conserva.
.
ção das unidades, entre outros) e alguns indicadores sanitá~
rios, como coeficientes de mortalidade e de morbidade.
O informe comenta a dificuldade

de

se

obter

provas epidemiolÓgicas convincentes da existência de uma relação de causalidade imediata entre habitação e má saúde, d!
da a presença constante de fatores associados do tipo classe
social, emprego, pobreza, situação sanitiria, etc.

Al~m

dis-

so, nos países desenvolvidos, o melhoramento dos serviços sa
nitários, o seguro social e a ~levação geral do nível de vida tiraram parte da validade de estudos anteriores i

d~cada

-

de 60, onde a relação moradia-saúde parecia estar mais clara.
Assim, segundo os especialistas da OMS, nos países desenvolvidos ~ plenamente possível en~ontrar famÍlias sadias em me!.
os

aparentemente anti-higiênicos, aos.quais parecem ter
.
.
adaptado sem graves consequêntias para a saúde.

se
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O informe da OMS especifica a relação entre

a

habitação e as enfermidades e estados mórbidos específicos:
infecções transmitidas pelo ar (tanto por bactérias, como me
ningite cerebro-espinhal, difteria,

micoplasmose, tosse com

prida, pneumonia, escarlatina, tuberculose, ou por richettsias,
como febre Q, ou por virus, como adenoviroses, resfriados co
muns, hepatite, gripe, sarampo e paratoidite), infecções entéricas (amebiase, cólera, febre tifóide, hepatite, salmonelose, shigelose, poliomelite e enteroviroses, ou por parasitas tipo nematelmintos ou platelmintos). Analisa

um

estudo

específico da casa e a epidemiologia da tuberculose e procura indícios d~ relação entre moradia e saGde mental.
O relatório comenta ainda que em 1968, so
Estados Unidos, 20 milhões de pessoas ficaram feridas

nos
por

acidentes domésticos (5 vezes mais .que em acidentes de automóvel) e entre essas pessoas, 110.000

~~

tornaram

invilidas

permanentemente. Observando os custos monetirios desses acidentes domésticos, perderam-se 1 b i 1 h ã o de dólares em sa
lirios, 500 milhEes foram gastos em
milhões

ni

assist~ncia

médica c

lO

tramitação de seguros.
Entre as diversas recomendações(Z 6),

o

Comit~

de Peritos julga merecerem atenção especial as seguintes:
1) a) a preparaçao de uma bibliografia anotada que fa
cilite a consulta dos textos sobre habitação

e

safide- que hoje encontram-se. extremamente dis- ·
persos;
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h) a organização de semin5rios e programas de formação, tendo em vista a escassez de pessoal
preparado;
c) a manutenção de relações estreitas com outros
organismos das Nações Unidas, assim como com ou
tros organismos não governamentais

que

possam

prestar assistência técnica e financeira, relações estas extremamente necessárias porque

·os

programas habitacionais e sua avaliação exigem
uma participação muito ampla;
O Comitê achou também que, a partir dos

problemas

cientificas colocados sobre moradia e saGde, a OMS
poderia convocar reuniões para exame de alguns

pr~

blemas especiais, a saber:
a) vigilância epidemiolÓgica sobre o estado de saG
de e a prevalência de enfermidades entre popula
çoes migrantes e.residentes

nos

assentamentos

humanos provisórios;
h) estabelecimento de indices para determinar
grãu de bem estar mental, fisico e social

o
das

populações urbanas e rurais re-alojadas;
c) análise de custo-beneficio e custo-rendimento
dos efeitos que produzem respectivamente na safi
de as diversas condições de moradia, o meio e o
nivel sócio-econômico, bem como as diversas alternativas de moradia a.que poder-se-ia recorrer;
d) a possibilidade.de aplicar as técnicas de bioes
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tatística aos problemas existentes e aos

novos

dados de interesse do ponto de vista da relação
casa e saúde;
e) a importância da moradia em relação às condições
sociais e econômicas que se combinam e influem
nas taxas de reprodução humana;
f) os efeitos que causam na saúde e na prevalência
de enfermidades o confinamento, e quais os trans
tornos psicossomáticos da vida familiar que podem lhe ser atribuídos;
g) os procedimentos utilizados na avaliação toxico
16gica e epidemiol6gica dos perigos para a saúde inerentes a novos materiais de construção de
polÍmeros

sint~ticos,

trução e as

t~cnicas

as novas

t~cnicas

de cons

empregadas para acess6rios

caseiros (lembro aqui, inclusive, o uso

indis-

criminado de caixas d'água de cimento-amianto
no Brasil, material proibido para tal fim na In
glaterra, pois os resíduos de amianto - comprovado agente cancerígeno - podem misturar-se

-a

água do reservat6rio).
h) os efeitos imediatos e a longo prazo que produzem na saúde as mudanças na qualidade do ar interior da casa

(sistem~s

de ar condicionado

e

ionização).
3) Para a eficácia das investigações epidemiol6gicas,
a OMS recomenda a criação de equipes de investigaçao multidisciplinar. O Comitê atualmente

não tem
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conhecimento de grupos similares,

e recomenda aos

governos dos Estados Membros da OMS que os formem.
4) Entre as questões que requerem atenção especial nos
programas de investigação polivalente, o Comitê as
sinalou em particular que se estude a relação entre
a casa e seu entorno imediato, as condições sócioeconômicas dos ocupantes e os efeitos

produzi~os

para o seu bem estar psicolÓgico, assim

como

as

causas dos transtornos mentais. Devem ser investigados também os efeitos das distintas formas

de

tensão mental e reaçoes de desagrado produzidas por
más condições ambientais, tais como a exposição ao
ruído,

~

odores e a poluição qu{mica.Recomenda, co

mo 19 passo, que se aperfeiçoe técnicas de medição
e avaliação dos parimetros psicolÓgicos e

psicoss~

máticos que requer este tipo de pesquis~.
5) A associação mais clara entre casa e doença de observa no caso das enfermidades do aparelho respir!
tório, tanto infecciosas como nao infecciosas,e no
caso.das doenças diarréicas e outras infecções.

O

Comitê recomenda que se estude em especial a asma,
a bronquite, o enfisema e o cincer de pulmão, para
que se tenha plenamente em conta os

efeitos

:das

condições de moradia.
6) O Comitê propoe que.a OMS prepare e publique,perio
dicamente, resenha das riovidades encontradas na re
lação habiiação-safide.
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7) O

Comit~,

tendo

consci~ncia

que para o atendimento

das necessidades mínimas de moradia faltam

inver-

sões em capital em grande escala, e que as decisões
que se necessita adotar, referentes a alternativas
.

-

habitacionais, têm importância crucial,

recomenda

que em todo programa de construção de casas em gra!!_
de escala exista um interesse na avaliação e vigilância dos efeitos para a safide e que a OMS, em:co
..

laboração com outros organismos, estabeleça normas
e procedimentos adequados para esta vigilância.
8) ( ... ) (normas para casos de desastres).
9) ( ... ) (proposta para uma conferência-demonstração
sobre assentamentos humanos experimentais).
10) ( ... ) (colaboração entre

dep~rtamentos

de safide e

habitação)
11) ( ... ) (programas de habitações rurais em zonas onde as enfermidades transmissíveis nao estão bem do
J!li.nadas.
12) ( •.. ) (luta contra vetores)
13) Se, nas ~onas quentes e fimidas, projetam-se moradias, as orientam e as constroem devidamente

com

materiais adequados, elas resultam c6modas e agradiveis para as pessoas que não podem desfrutar

de

ar condicionado e meios mecânicos de ventilação .
...
Agora, essas mesmas condições podem, as ve~es, se
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rem molestas. Assim deve-se estudar tambim os efei
tos na safide que produz a moradia quando o frio e
o vento são intensos ( ... )
..,.

14) Os governos devem procurar, sempre que seja poss1-

_vel, que a população local participe no sistema de
adoção de decisões e nos programas educativos( ... ).
15) Os governos devem adotar disposições necessárias

para que nos sistemas de construção em grande escala leve-se em conta as necessidades
das pessoas de idade e dos inválidos
16)

( ••• )

especiais
~·

.. )

(estudo de grupos especi!lis de população,

que vivem isolados)
r;·

_17) ( ••. ) (subsídios a famífias _pobres, para que elas
nao tenham, para atender os gastos com habitação,
que sacrificar seu orçamento doméstico, e sobretu
do alimentação).
18) ( ... )

20) O

(riscos com novos materiais)

Comit~

recomenda qtie os governos estabeleçam

façam cumpri r

e

norma~ de higiene para as moradias (Z?)

semelhantes às publicadas pela "American Public
Heal th Association"(ZS) e que se baseiem se ·possível nos resultados de estudos epidemiológicos, to
xicolÓgicos e de moradia referentes a condições
locais·. ( .•. )
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Além desse, data também de 1974 a publicação
. ( 29 ) so b re aspectos san1tar1os
. - .
d a luta con. f orme tecn1co
d e 1n
tra a poluição do meio. Nesse filtimo informe comenta-se

que

os programas sanitários na luta contra a contaminação do meio devem ser flexíveis, ã medida em que se mudam prioridades
enquanto as naçoes vao se desenvolvendo. Basicamente a

pro-

gramaçao deve responder a 4 perguntas: o que fazer e em

que

medida? Como fazer? Quem fará? Quando se há de fazer?
Para as discuss6es .técnicas que celebrar-seiam em 1972 na

25~

Assembléia Mundial de Safide se escolheu o

tema "Contribuição dos programas de safide ao desenvolvimento
econômico e social". Analisaram-se as relaç6es complexas

exi~

tentes entre safide e os serviços de safide, de uma parte, e o
desenvolvimento sócio-econômico por outra, e assinalaram-se
que todos os setores da economia de um país tropeçam nas me!
mas limitaç6es em matéria de recursos financeiros, de pessoal e de tecnologia .C 30)
Dois anos mais tarde, as discuss6es técnicas da
27~

Assembléia Mundial de Safide versaram sobre o tema "A fun

çao dos serviços de safide na preservaçao ou restabelecimento
da completa eficácia do meio humano na promoção da safide", e
neste informe apresentam-se muitos dados valiosos para o desenvolvimento dos serviços de safide.nos assentamentos

huma-

nos, bem como sobre as categorias de problemas de safide mental próprios dos diversos ambientes.C 3l)
Alem dessas publicaç6cs, promoveram-se
ros

simpósios·~regionais

inúme-

e ihterrGgionais e seminários para o
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estudo de temas concretos. A título de exemplo poder-se-ia
citar o celebrado no Irã entre 22 e 29 de abril de 1973, sobre a safide das populações n6mades, onde se recomenda a cap!
citação de indivíduos da própria tribo, que a acompanhem nas
suas viagens, para o tratamento das questões relativas ã safi
de e higiene do meio.
Outro tema específico que vem recebendo das au
l

toridades da OMS bastante atenção é a habitação para pessoas
idosas e invilidas. Constatou-se ·que duplicou o nfimero de
pessoas com mais de 65 anos USA, e em nfimeros absolutos
menta

au-

de 400.000 indivíduos por ano. Nos Países Baixos,. de

uma população. total de 11,5 milhões de habitantes, mais

de

1 milhão (8,70%) são maiores de 65 anos·. Propõe o aluguel,p~

lo governo, de unidades para essas P.essoas. Os requisitos mais

importantes para habitação dos anciãos, aplicados também aos
invilidos, seriam segurança e conforto térmico.
A idéia de misturar habitações

para

-

.
anc1aos

com unidades destinadas a famílias jovens foi adotada

pelo

Comitê de Especialistas em Higiene da Habitação da OMS,
em
1961( 32 ) e por outros virios comitês nacionais. Em Israel,por
exemplo, uma experiência habitacional subvencibnada por
sindicato fornece

mora~ia

um

para pessoas idosas no piso térreo,

constando de sala-dormitório, cozinha e banheiro, e

aparta-

mentos maiores para os demais tipos de famÍlia .nos

andares

superiores. Hi assim anciãos convivendo no mesmo bairro
joven~

e crianças, evitando sua segregação. Todas as

et5rias usufruem do comércio local, e é

provid~nciado

com

faixas
um ser

viço de limpeza do apartamento dos mais idosos 2 dias por se

llú.

mana, assistência medica permanente e hospitalizaçao gratuita.
A Organização Mundial da Saúde publicou uma bi
bliografia anotada sobre habitação, meio urbano e saúde~ 33 ) O
volume foi compilado por recomendação do "Report

of

Expert

Committee on Housing and Health" (WHO, 1974) que sugeriu, da
do que as pesquisas em epidemiologia da habitação eram muito
escassas, que se elaborasse uma bibliografia anotada. A bibliografia segue o conceito de habitação elaborado pelo

In-

.·

forme 225 da OMS, 1961, que considera a habitação mais do que
apenas a moradia, mas tamb~m seu entorno e equipamentos, is-·
to

~'

passeios, caminhos, ruas, espaços

abertos,com~rcio,ce~

tros de saúde, escolas, serviços de administração etc. "Colo
ca ênfase nos estudos epidemiolÓgicos, já que são a fonte ma
1s importante nas interrelaç6es entre h~bitaçã~ e saúde: Esta se constitui numa relação complexa, onde

muitos

fatores

associados: aspectos sócio-econômicos, super-povoamento, nu.
.
.
trição, ocupação, educação, assistência m~dica, doenças prevalentes na comunidade, fatores ecolÓgicos e

~tnicos

devem

ser levados em consideração." (~ 4 )
Uma das primeiras coisas que se nota na
grafia

~

bibli~

a predominância de títulos de autores da Europa Oci

dental (Polônia, Russia, Bulgária)

~ratando

cro-clima da moradia, da. construção com

sobretudo de m1-

pain~is pr~-fabrica~

doi e das condições de insolação e iluminação. Assim, confor
to.t~rmi~o

parece ser item de. estudci privilegiado nos

dos da higiene da habitaçüo na Europa Socialista. O 29
a chamar a

~ten~ão

estu~

item

6 que graride parte dos artigos citados são
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bastante antigos: na década de 50 escreveu-se bastante sobre
habitação e saúde, habitação e saúde mental, acidentes domés
ticos, infecções respiratórias e moradia, mas existem poucos
artigos após 1973, quando se publica, nos Estados Unidos, um
importante trabalho de RICHTER, JACKSON, PEEPLES, WOOD e VOLANTE. (3S)
Neste artigo os autores notam que 75 anos
tes os problemas de saúde, habitação e saneamento das

ancida-

des americanas eram extremamente semelhantes aos hoje observados nas favelas, cortiços, "periferias" em geral de muitos
assentamentos na América Latina, Ásia e África. Estes proble
mas eram relacionados ao que se chama "domínio pÚblico"
serviços, como
voam~nto

~gua,

de

esgoto, lixo, e agravidos por super-po-

da unidade resultante do pouco e5toque habitacional

e da migração. Hoje, entretanto, nas cidades mais antigas na
América do Norte, os serviços
estão providenciados: o
uma cidade recebe a

~gua

b~sicos

corti~o

do "domínio

pÚblicon

mais infecto do interior

da mesma qualidade que o

de

residente

do subúrbio mais abastado, beneficia-se do mesmo sistema

de

esgoto e coleta de lixo.
Mais, as cidades americanas mais antigas, mesmo quando comparadas com

~reas

suburbanas e rurais,

t~m

meca

nismos extremamente eficientes para-desenvolver estes "servi
ços

b~sicos'',

inclusive pelas altas densidades populacionais

e o custo mais baixo de manutenção per capita dado pela aglo
meração. ·''Percebeu-se que a contaminação bacteriolÓgica
~

.

da
(36)

agua, por exemplo, é mais frequente em local idades menores".
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Entretanto, hoje em dia as mais antigas e maio
res cidades americanas têm problemas habitacionais que podem
ser mais severos e, em certos casos, de solução mais difícil
do que muitas das cidades novas do Oriente, África e América
do Sul. São os problemas de cidades velhas

e

estruturadas,

equipadas cpm as infra-estruturas bisicas,e organizadas quag
to ao abastecimento de igua, esgoto e coleta de lixo,

mas

cujo ,estoque habitacional, construido 50 a 100 anos antes·, e~

ti deteriorando-se.
Nas cidades americanas hoje, há uma falha
entorno·dentro do que chama-se "domínio

semi-púb~ico"

no
(zona

que se situa entre a responsabilidade da família individual,
.

-

de um lado·, como limpeza, conservação, etc. e o governo muni
cipal do outro, como abastecimento de água, saneamento, destino ._dos dejetos etc.). Como resul t~do desta falha,
problemas de saúde e segurança para

pe~~oas

surgem

que vivem em edi

fícios com caldeiras defeituosas, encanamentos quebrados,

j~

-

.

nelas estragadas, cSmodos com insetos e roedores, água estag
nada, pintura ã base de chumbo descascando, etc.
Envenenamento por chumbo, acidentes domésticos,
sofrimento para velhos e jovens devido a falta de aquecimento nas baixas temperaturas, envenenamento por monóxido

de

carbono, mordidas de ratos e insetos, asma por reaçoes alérgicas contra a

proteín~

da traça na poeira doméstica e,

sem

dúvida, um desnecessário sofrimento mental são alguns dos de
finíveis e preveníveis problemas de saúde resultante
falhas.

dessas
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Os dados da Cidade de .Nova York indicam que
problema habitacional

~'

o

li, um problema de conservação e ma-

nutenção. De 1965 a 1968

107.000 unidades habitacionais,

abrigando uma população estimada de 428.000 pessoas,
abandonadas pelos seus ocupantes e os

foram

pr~dios ~eixados expo~

tos a deterioração causada pelo tempo. Durante o mesmo perío
do só 10.115 unidades, abrigando 40.500

pess~as,

foram cons-

truídas para a população de baixa renda. Dos 1.750 prédios
demolidos pela Municipalidade de Nova York, 68% estavam

es-

truturalmente sólidos. Contrariamente ao que se acredita,

o

problema de superpovoamento não aparece: em Nova York a percentagem de unidades ocupadas por 1,01 ou mais pessoas
c5modo caiu de 16,7%
8% em 1965. Em 1968

~m

por

1950 a 11% em 1960 e ainda mais para

aproximada~ente

490.000 unidades

habita~

cionais na cidade de Nova York estavam classificadas como delapi~~das ou deterioradas.

g um problema típico ·de uma grande cidade

mundo desenvolvido, que tem serviços pÚblicos,

tem

estoque

habitacional suficiente, mas mal conservado e mantido.
GINTY( 37 l,

~omentando

do

MC

sobre a Grã Bretanha, se refere ao pou-

co uso que lá teve a habitação em altura. Em 1968 20% das ca
sas planejadas pelas autoridades locais tinham mais de 5 andares; em 1973 o percentual cai para 2,4% e, embora as ra.
zoes para este dramático declínio são complexas, incluem-se
nelas problemas e custos de manutenção,

al~m

de fatores psi-

colÓgicos e sociais quanto ao "morar no ar", e os

riscos de

incêndio.
A.bibliografia analisada neste ttabalho,

mos-
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tra que a importãncia relativa de alguns itens tratados

tem

mudado no tempo,· como aliis ji excmplifica o artigo sobre h!
bitação em Nova York, evidenciando uma nova abordagem do pro
blema habitacional. Além disso, observa-se que:
a) artigos sobre doenças

transmissíveis~

muito impor-

tantes na década de 1950, t6m importãncia relativa
mente menor,

~as

aind~

são fundamentais nos países

subdesenvolvidos;
b) a importância da nutrição adequada e a

eficiência

dos modernos métodos de tratamento e prevençao

de

doenças como tuberculose transportaram· a pesquisa
direta para longe de fatores ambientais como

''su-

per-adensamento domiciliar''. Assim modernamente
parecem poucos

~rabalhos

a~

sobre isso;
~~

c) Tanto a poluição do ar e da agua como o ruido · sao
partes sempre presentes no entorno habitacional;
nota-se, entretanto, pouco progresso

relativo

'
a

questão do ruido, além de dois trabalhos ji clássi
~os de KRYTER. ( 3 S)
d) embora conste na bibliografia um material concernente a água poluída e aspectos sanitirios,os auto
res recomendam recorrer a-publicações especializadas para artigos com maior profundidade. Não constam da presente bibliografia problemas relativos
aos aspectos químicos da qualidade da igua

(rela-

çao entre água dura c doenças cardiovascularcs,nitratos, etc.)
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e) A estrutura fisica das casas

~

arquit~

dominio dos

tos, planejadores e construtores, e foram incluidas apenas quando aspectos sanitários

especificas

eram tratados. Estes incluem estudos epidemiológicos, aspectos

m~dicos

das condições dos cortiços e

deteriora~ão habitacional~ problemas sanitários,in

festação por insetos, esttutura

dom~stica

e sua re

!ação com acidentes, necessidades especiais

para

idosos e inválidos, substâncias tóxicas e cancerigenas nos materiais de construção.
Em muitos paises da Europa Oriental,

como

foi dito, saúde e habitação tem padrões especificas, e

isso

resultou na publicação de extensa literatura concernente
efeitos t6xicos potenciais devido a .age11Les qu!micos

já

a

usados

na casa e no. mobiliário, eficiência do aquecimento, da venti
!ação, da insolação e como estes fatores afetam o micro-cli-

~a. SENN (1966)( 3 ~ aponta uma dada habitação, com muros

de

cimento, onde a temperatura interior da casa oscilou, em

24

horas, entre 16 e 36,5°C. No mesmo local, e portanto submeti
da a mesma temperatura externa, na unidade construida com tijolos ocos de 11 polegadas (27,94cm) a· variação climática in
terior era de 22 a 30,S°C.
f) A relação entre casa e saúde mental

~

importante e

uma atenção especial tem sido dada a ela, mas

com

poucas publicações ainda, talvez por falta de meto
dologia adequada. Por cont!aste, agentes sociológ!
~.
1 1. ter a tu r a.·(40)
cos tem rece b 1. d o .tarta
·

122.

2. CONSIDERAÇOES 'GERAIS SOBRE AS RELAÇOES ENTRE A CASA?
O SEU ENTORNO E A SAÚDE PÚBLICA

O

Comit~

da Organização

Mundial de
Aspectos de Sa~de P~blica da Habitação(4l) observou:

Sa~de

"0 Comitê identifica a habitação corno um complexo processo que favorece o aparecimento de
urna grande variedade de problemas relacionados com sa~de p~blica,
planejamento, arquite.
.
tura e engenharia, economia e finanças,tradições culturais e sociais, polÍtica e ciências
do comportamento. Todos estes problemas estão
tão interligados tms aos outros que se torna
difícil isolar um só elemento para estudo,
análise e discussão. A habitação forma parte
do ambiente na acepção mais geral do termo e
ncn..,_um progrãJna de saneamento do meio pode se
omitir dos problemas habitacionais e de suas
implicações."
O escopo dos aspectos de sa~de p~blica da habitação envolve planejamento urbano e rural,
·projeto e desenho da unidade domiciliar, mate·riais e métodos de construção, o uso do espaço pelos seus ocupantes, a manutenção das estruturas e das áreas habitacionais, a avaliação dos serviços comunitários e de infra-es. 'ttutura, incluindo circulação local e transporte. Estes aspectos da habitação envolvem
não apenas o pessoal que trabalha em sa~de pQ
blica, tal corno o fiscal sanitário e o engenheiro sanitarista, mas também o planejador
territorial, .o arquiteto,
o engenheiro,o cons.
trutor, o fisiologista, o sociÓlogo e muitos
outros cujos conhecimentos e serviços são necessários nas grandes tarefas que envolvem a
a melhoria da casa". (O grifo é meu).

nos
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A influência determinante do meio ambiente so-

-

bre o bem estar social e a safide fÍsica e mental do homem

e

fato indiscutível.
Corno foi colocado acima, a unidade

domiciliar

é parte desse meio, e assim deve ter a suá parcela de influência. Não é fácil, entretanto, precisar de maneira inequívo
ca e concisa a magnitude dessa influência, entre

outras ra-

zoes pela dificuldade da obtenção de provas epidemiolÓgicas
convincentes da existência de uma relação de causalidade

en ·

(42) A existencia
tre habitaçao
e saude.
de fatores associados

do tipo classe social, tipo de emprego, pobreza, situação sa
ni tária geral fazem com que essas variáveis intervenientes tor
nem a relação pouco clara.
Especialistas da OMS colocam ainda que a dificuldade de se estabelecer uma relação precisa entre càsa
safide resulta inclusive de problemas ligados

a

e

Inensuraçao.

Por exemplo:
a) qual a melhor unidade demográfica a ser usada (in.

.

.

divíduo, família, comunidade, fração populacional
que sofre as consequências do problema da casa?)
b) definição e normatização dos parâmetros necessários
para determinar a qualidade higiênica da casa;
c) identificação dos indicadores pertinentes de safide
do homem, etc.
Esse mesmo trabalhq da OMS( 4Z) re~omenda a ~do-

I 2 tl •

çao de Índices sanitários como taxas de mortalidàdc e de mor
bidade, e como Índices habitacionais a densidade demográfica
(habitantes por m2 ) , pessoas/habitação, existência de serviços pfiblicos e estado de conservação da unidade, entre

ou-

tros. De qualquer forma, faltam Índices e indicadores gerais
que permitam estabelecer relações mais precisas entre

saúde

e condições de habitação.
Há tentativas de avaliar quantitativamente
salubridade da casa e do meio residencial. Só

que,infelizme~

-

te, existe uma ihfinidade delas, as ·vezes utilizando
rios bastante subjetivos e nem

se~pre

a

crit~-

aplicáveis transcultu-

ralmente. Nos Estados Unidos utiliza-se nao raro a escala do
American Public Heal th Association (43 ) ~ conforme já !oi vistü no item 2.2 da INTRODUÇAO. Nos Países Baixos o

Congresso

de Saneamento e o Instituto Nacional da Habitação empreenderam um estudo conjunto para obter um Índice finico de salubri
.
(44)
.
qade da casa.
Na B~lgica, estuda-se. tamb~m uma ".Methodolo
gie d'enquête sur la

qualit~

des logements", assim como
em
mui tos outros países. No Brasil~ a EMPLASA (45 ), para os seus
estudos da.pesquisa origem-destino usou uma categorização ha
bitacional que ia desde a "nota 1" até a "nota 5", sendo que
o

l corresponde a favelas e barracos, o 2 a habitações precá

rias,

o~

a habitações ráioáveis, o 4 e d 5 a unidades domi-

ciliares em melhor estado.
Outro trabalho que tentou caracterizar com mai
or rigor·as características físicas da moradia é o de Maria
Lais Mourinho GUIDI e Sérgio Guerra DUARrE (46 ) ~ professores
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Esca-
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lonaram independentemente as condições de parede, piso, teto,
abastecimento de igua c nfimero de cBmodos, formando em segu!
da um quadro no qual os pontos correspondentes a cada
id~ia

item conduzissem a uma

sub-

final de conjunto sobre o nivel

do indicador.
A existência de relações cruzadas dificulta tam
b~m

o estabelecimento preciso de causa e efeito entre

safide

e condições de moradia. Um exemplo a citar seria o do indivi
duo, com algum tipo de deficiência visual, que cai da escada.
Eis ai um acidente

dom~stico

onde provavelmente entraria co-

mo causa os x grius de miopia ou astigmatismo do

envolvido.

Entretanto, poder-se-ia verificar que a pessoa, apesar da de
.
fici~ncia visual, teria, e costuma ter plena capacidade
de
uLlli~açãu

da escada. A causa precisa do acidente

estaria muito mais ligada

~s

dom~stico

condições especificas

da

(rni)

.

iluminação dos degraus, ao tipo de piso utilizado e

~

rela-

ção espelho-altura dos degraus.
Al~m

disso, como ji foi dito, as mis condições

habitacionais podem estar unidas a outros fatores econBmicosociais como

mis~ria,

desnutrição, falta de assistência

m~di

ca. A impossibilidade de analisar em separado esses

fatores

é uma dificuldade a mais para o estabelecimento de

relações

entre safide e habitação.
"Mesmo reconhecendo que alguns problemas de
safide do tipo preventivo alcançaram êxito,
tem que se advcrt:lr que em geral foram omiti
dos nas complexas relações do homem com seu
meio. Pouco sabemos dos riscos simultâneos

12().

para a saúde que derivam do meio ambiente,nem
das medidas convenientes para combatê-las.Devemos considerar se o indivíduo exposto a um
grau aceitável de poluição da água,a uma quan
tidade tolerável de poluição do ar e a um rui
do e um congestionamento suportáveis não esta
rã correndo algum risco por efeito sinergêtico ou de potencialização". C47 )
Assim, uma análise estatística apropriada

dos

efeitos da estrutura da unidade domiciliar na saúde não é fá
cil de ser efetuada, devido a quantidade de variáveis intervenientes. Claro que existem relações bem conhecidas entre a
moradia e certas enfermidades transmissíveis, relações estas
q~e

devem estar presentes na eleição dos .materiais e equipa-

mentos de construção. Por exemplo, nos climas quentes, a umi
dade pode produzir mofos e ampliar o desenvolvimento das tra
ças, cuja proteína causa alergia; nos climas temperados, essa casa Úmida resultará fria e insalubre e aumentará a proba
bilidade que se elevem as taxas de enfermidades do
respiratório. "0 emprego de certos combustíveis

aparelho

inadequados

no sistema de calefação podem criar riscos de
poluição e, sem dúvida, são muito poucas as
investigações realizadas sobre a poluição do
ar no interior das unidades, sobre os efeitos
do aquecimento central e do condicionamento
de ar, e sobre as influências dos micro-climas
interiores na saúde". C4S)
Com escassas exceçoes, o melhoramento da
reduz o·risco de

transmiss6e~

de bnfermidades infecciosas.

Evitando-se o confinamento> ou, mais
do~sc

casa

conc~et?mente,

a higiene do ar se contribue para a redução de

melhora~

infec-
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-

çoes transmitidas pelo ar e pelo po.
A melhoria das instalações sanitárias

produz,

por si mesmo, uma diminuição das infecções entéricas, enquan
to que a melhoria geral da higiene do domicÍlio e de suas

im~

diações -por exemplo, albergando animais em locais separados - contribuiu para reduzir as zoonoses e as infecções
~itidas

tran~

por insetos e roedores, ou adquiridos por contato com

excrementos ou solo contaminado.
Mas estritamente falando, sabe-se pouco sobre:
a) os efeitos dos diversos aspectos da casa(volume de
ar, ventilação, eliminação de excretas, construção
de pisos e paredes) sobre enfermidades determinadas;
b) a medida exata em que esses fatores influem na

pr~

pagaçao e incidência das infecções.
São muito poucas as provas controladas por ava
liações quantitativas na relação entre casa

e

enfermidades

transmissíveis, e é evidente que se necessitam mais estudos.
As observações e as análises de custo-benefício demonstraram
que habitação e

san~amento

adequados são muito mais eficazes

que a imunização contra c6lera, tifo e enfermidades

simila-

resf49) Ainda não foram realizados estudos semelhantes sobre
'

outras enfermidades ligadas a moradia.

A relação

entre.sa~de

e observãncia

principies elementares de higiene (instalações

a

certos

sanitárias
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adequadas e abastecimento de água p~tável) e fato inegâve1~ 50 )
.

Es t u d o em Ken t uc k y, num assentamento

.

(51)

m1ne1ro ·

mostrou que pessoas que vivem em casas com abundante abastecimento de água, privadas e instalações de banho sofrem muito menos enfermidades diarréicas, especialmente

shigelose,

que os que vivem em casas sem instalações e sem privadas

ad~

quadas. O nfimero de casos sobe quanto mais longe estio os edifícios das tubulações de água e quanto piores são
de eliminação da excreta e da luta

~ontra

os

meios

os mosquitos. A re

laçio clara entre água pura e abundante e a redução das

en-

fermidades diàrréicas já é amplamente conhecida na literatura especializada. (5Z) RUBENSTEIN (S 3) observou que crianças n~
ma mesma situação social têm muito menor frequência de

infe~

ções diarréicas quanrlo vi.vem em meio saneado.Percebeu também
que

R

shigelose é fácil combater, m.as as salmonelosis já não

o sao (com exceção das febres tifÓides)~
Deve-se lembrar também

que nao basta o forne-

cimento de água potável (por rede pfiblica ou não). A contarni
nação da água pode se dar.no interior do próprio

domicílio,.

nas tubulações ou nos reservatórios. Um caso que

se

tornou

folclórico na saúde ambiental foi o acontecido com os "zeers",
no Sudão. A água sudanesa começou a ser fornecida por
púbiica e os índices de morbidade e-mortalidade por

rede
doenças

entéricas, contrariamente ao esperado, não abaixavam. Descobriu-se então que, corno o lÍquido chegava a uma temperatura
considerada elevada,. era armazenado em recipientes enormes
de barro, os "zeers", que se ~onstituíam em foco de contaminaçao.
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Nas Filipinas, houve uma redução de 50% na incidência de cólera, quando se construíram numa aldeia latrinas rudimentares, comparando-se com outras aldeias onde isso
ainda não tinha sido feito.
Noutros casos, a relação moradia-saúde nao apa
rece de maneira tão clara. Até hoje, a maioria das pesquisas
enfatizando problemas de alta densidade residencial têm sido
produzidas por estudiosos ligados ã saúde pÚblica, especialmente no que se refere a doenças infecciosas e respiratórias:
Aponta-se frequentemente o aumento do coeficiente de mortali
dade infantil, que duplicaria em unidades com mais de 2 pessoas por cômodo. Pesquisas americanas (BRASIL~ 1966)( 54 ) colo
cam o coeficiente de

mortalid~de

infantil aumentando de
'

1000 nascidos vivos em casas de c6modos amplos at6

')t:.,7 /1

47/
()(1(1
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em casas com poucas peças e pequenas.
Essa relação direta é, entretanto, bastante fa
lha. Não se trata aqui de negar a influência da densidade do
miciliar na saúde da população. Mas grande número de estudos
questionam a significincia do indicador, quando considerado
independente. A relação simples não leva em consideração variáveis intervenientes importantes, do tipo camada de renda

e

poder aquisitivo. Estu_diosos que procuraram isolá-la (BROWNLEE,
apud GROOT et al, 197ofSS) notaram ~ue a relação entre densi
dade e mortalidade existe, mas tem diminuído nos Últimos anos.
Similarmente, Martin (apud MITCHELL~ 1971)(56 ) comenta que di
minuir densidade domiciliar visando diminuir as taxas de moléstias infecciosas é extremamente ineficai, dado que há Du-.
tras relações espúrias.
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A análise ecolÓgica de SCIIMITT (1968) CS 7)não cn
controu relação entre super-povoamento e medidas de morbidade, quando renda e educação foram estatisticamente controladas.
As infecções transmitidas pelo ar, devido

a

bact~rias, richettsias e virus são comuns no homem. As pequ~

nas gotas que albergam os micro-organismos passam de

pessoa

a pessoa pelo ar, por contato direto ou por ingestão. O rifime
ro de horas que um ser humano passa em seu domicilio ~ ele~~
do (de 10 a 24 horas, quando se trata de

rec~m-nascidos).

As

sim, as más condições da casa, sobretudo quando acompanhadas
de má nutrição e falta de higiene, predispõem

-as

infecções

respiratórias.
Uma das doenças mais estudadas em sua

relação

com o domicilio foi a tuberculose. Sei como foi demonstrado
~

experimentalmente, um so germe do Mycobactcrium tuberculosis,
inalado na gotinha que o alberga, pode provocar uma infecção
primária, será impossível que membros numa mesma casa não

o

transmitam~ mesmo no domicílio mais espaçoso. (LURIE,l950) (SS).
Estudos realizados no Reino Unido demonstraram
que a desinfecção do ar por raios ultra-violeta pode reduzir
incrivelmente a quantidade de

bact~rias

transmissoras de in-

·
.. ·
resp1rator1as
nas escolas.(S 9 ) N-ao se o b servou uma d.1f ecçoes

minuição das infecções estrcptocócias, mas sim um melhoramen
to do· estado geral de safide das crianças e uma diminuição de
bronquites e alergias em classes com sol, bem ventiladas
limpas.

.'

c

1:~ 1

•

Daí a importância de manter, sobretudo nos co~odos

onde se fica por mais tempo, horas adequadas de insóla

çao e exposição a raios ultra-violetas. Empregaram-se numero
sos métodos para a deteção de bactérias transmitidas pelo ar
e se propos a adoção de certos requisitos mínimos para residências, locais de trabalho, consultórios médicos, vestiários,
(BOURDILLON e COLEYBROOK ·, 1946)

(60)

.

. "Não obs tantc, resulta di

fícil; demonstrar a existência de uma relação direta entre
nfimero de bactérias transmitidas pelo ar e a incidência
infecção." (6l)

o
de

Num trabalho realizado recentemente na África,
se comprovou, estudando dois bairros com diferentes tipos de
construção; que, numa habitação, a quantidade de ar por pessoa ~ inversamente nronorcional
i
L
L
'

011antidade
d~ ha~t~rias ae
•

rotransmitidas (entre elas as orais, como o Streptococus salivarius) e a incidência d~ ~eningite cerebro-espinhal. (GHI
.

PPONI, P. et al, 1971)

(62)

. Demonstrou-se, na África, que

em

certos tipos tradicionais de casas indígenas, em que o volume de ar por pessoa era só a metade do que nas casas ampliadas c ventiladas, havia o dobro de Streptococus Salivarius e
Escherichia-coli, por unidade de volume, e o total de bact~rias era quase 10 vezes maior.
A incidência de meningite ccrebro-espinhal era
de 5 a 10 vezes superior nas casas antigas comparadas

~s

mo-

dernas. Por isso, é provável que a construção de casas

me-

lhor ~entiladas no Sahel diminuia a meningite devida ao

mc-

ningococus A, que lâ

gras~a

de forma endêmica.
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O grau de confinamento pode ser calculado pelo
volume de ar por pessoa, ou expresso através de outro Índice
qualquer de aerotransmissão de enfermidades.
Mas é extremamente difícil

expr~ssar

quantita-

tivamente o grau real de contato inter-humano que determina
a transmissão de enfermidades. Além disso, as infecções cau...
sadas por gotículas portadoras de germes propagam-se não 50
pelo ar, mas de muitas outras maneiras. Assim, mais importag
~e

que a simples convivência são as formas pelas quais

se dá, a maneira de estar junto, a frequência do uso

ela
comum

de certas dependências e instalações: banheiros; dormitórios,
'

além do número de janelas garantindo a ventilação.
Mesmo os epidemiologistas que estudaram a tuber
culose nao são unânimes em considerar que o confinamento, eg
quanto .variável. isolada~ te~ha alto vai.or explicativo. Segun
.

.

do eles, é fator secundário, que apenas faciljta a

propaga-

çao da doença. Num inquérito sobre moradia em Northamptonsl1!
63
re, MACKINTOSCHC ) analisou 400 casos de escarros positivos
·de tuberculose: 50\ dos

pa~ientes

vinham de casas boas e

-

so

9,5% de bairros pobres. Numa investigação sobre a tuberculo-

se em relação a classes sociais e habitação em Islington,Lon
dres, os autores encontraram taxas mais baixas onde a densidade era inferior a 1 pessoa por ha-bitação, mas não encontraram
provas de que a densidade maior aumentasse a incidênc:ia (BRET!'
e BENJAMIN~ 1957)( 64 ) ..
GUERIN e BORGArTA, (196sl 65 ) acham difÍcil
liar com exatidão a ·contribuição da moradia irisalubrc c

avao
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confinamento na extensão da doença em geral

em

comparaçao

·com fatores como dieta e influências econômicas e sociais.
Na luta contra os vetores deve-se

lembrar que

estas enfermidades podem ser contraídas dentro ou fora da ca
sa. A presença de doenças vetoriais pode-se dar pelas más con
dições de saneamento do entorno: terrenos pantanosos,

aguas

estagnadas, montes de lixo e inclusive presença de certas plan
-

'

tas, do tipo bromelia, que

ret~m

igua e servem de

criadouro

para mosquitos. Pisos de terra abrigam pulgas,nematelmintos,
-

.

formigas, baratas, escorpiões. A troca de pisos de terra batida por pisos cimentados costuma ser fator de mudança decisiva na

destr~ição.

de parasitas intestinais. Paredes de bar-

ro com gretas abrigam

formiga~

e barbeiros. Quanto aos tetos,

a suhst.itu:i.ção ela palha por chapas m_etâlicas m~difica a

in-

tensidade da luz no interior do domicilio, dificultando

a

proliferação de triatomideos.
LANOIX (Gó)

descreveu as favelas do Rio de Ja-

neiro.
"
no que se refere à higiene do meio, as
condições das favelas são simplesmente horríveis. Desde o ponto de vista epidemiolÕg.!_
co, as favelas são focos virulentos de toda
a classe oe infecções e infestações cujos
efeitos se estendem aos vizinhos.Mas as con
sequências mais visíveis aparecem depois
das ·chuvas intensas, quando os aluviões levam às ruas e aos bairros elegantes das
partes planas o barro, os _escombros e o exereta que se acumularam nas favelas das colinas. As favelas nao dispõem de serviços
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pÚblicos de nenhuma espécie, Aqui e ali, por
seu próprio esforço e com alguma ajuda de organismos oficiais, conseguem uma torneira pÚblica ou cabo de eletricidade. Na favela 40%
da população adulta apresenta dilatação aórtica, pela necessidade de transportar água e
cargas pelos abruptos caminhos das colinas.
O Índice de tuberculose é de 20%; 95% dos habitantes tem helmintiases" ...
O relato de Lanoix é de 1961. A situação

nos

bairros de invasão, sobretudo no Rio de Janeiro,melhorou con

-a

sideravelmente. Grande parte das favelas tem hoje acesso
rede de eletricidade, muitas delas i

rede pÚblica de água,

com instalação domiciliar. Mesmo em São Paulo, as favelas em
terreno municipal gozam já de rede de luz e força e a SABESP

tem se esforçado em colocar

p~l~

menos torneiras pfiblicas n!

quelas cujo terreno é de propriedade da prefeitura. De qualquer forma, se o Índice de tuberculose provavelmente já

nao

~-tão

or-

alto, o de parasitoses deve continuar com a mesma

dem de grandezà ...
Sumarizando, o meio residencial pode
na saúde física do homem de 3 modos:
"1) por seu efeito sobre a propagaçao das enfermidades transmissíveis;
2) por insatisfação das necessidades fisiolÓ
g1cas ou por imposição de esforços excessivos ao organismo;
3) por seu efeito na frequência ·de lesões
·_traumáticas" (OMS~l961) (67 )

influir
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Examinou-se, até agora, o item 1,

através

da

observação das relações entre domicilio e enfermidades cntéricas, moradia e infecções respiratórias, casa e

enfermida-

des vetoriais.
Em relação ao item 2, para que uma casa
realmente

confort~vel

em termos de higiene, é

seja

necess~rio

que

reuna as condições impostas pelas necessidades fisiolÓgicas
.
(68).
do homem (GOROMOSOV,l966)
, a saber: temperatura adequada
fornecendo um micro-clima agradivel:dentro da unidade habita
cional, ar interior puro e com condições adequadas de circu.
.
lação, iluminação natural e artificial, bem estar acfistico e
projeto adequado, de tal forma que os ocupantes possam real!
z~r·seus a~azeres

sem fadiga excessiva, dportunidade de exer

cicio e de recreação ativa e passiva.
Se as unidades domiciliates fossem construidas
conforme principies cientificas, seria possivel conseguir-se
condições térmicas

saud~veis

em diferentes climas e

durante

todas as estações do ano. GOROMOSOV aponta que as investigações realizadas no Instituto de Higiene .e Saúde Pfiblica

da

Academia de Ciências da União Soviética demonstraram que,

du-

rante o inverno, as temperaturas

aceit~veis

para moradias em

climas frios são de 21° a 22°C e em climas quentes de 17

a

.

18°C; no verão, estes limites são de 23° a 25°C.

Durante

o

sono, a temperatura do ar que se respira deve ser um ·pouco
mais baixa: um pequeno excesso de temperatura produz um sono
inquieto, enquanto que uma ligeira queda permite a
inibi~ão

profunda

das funções termoreguladoras caracteristica de

sono reparador. Estas condições são muito importantes

um
para
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crianças e velhos.
Um outro fator importante é a roupa que se uti
liza. Yaglou e Masser (apud GOROMOSOV, p.21f~ 9 )valendo-se de
uma camara experimental, estudaram a importância do
rio

pa~a

vestuá-

a normalização do micro-clima.

"As observações se efetuaram com o ar e as paredes a uma temperatura de 22,2°C, com umidade relativa de 30%, sendo o movimento do ar
de 0,1 m/seg. Pode-se apreciar que a temperaruta da pele das mulheres era inferior em 1°C
a dos homens. Estes afirmaram que a sua sensa·ção subjetiva era de bem estar, enquanto que
as mulheres tinham frio. Ao elevar-se 1,8°C a
temperatura do ar·e das paredes, as mulheres
se sentiram cômodas, mas os homens opinaram
que fazia demasiado calor·. A diferença de te~
peratura considerada agradável pelos grupos
o
.
de um e outro sexo era de 1,5 C. Esta diferen
ça não se atribui a causas fisiológicas, porque nas ~ondições consideradas de bem estar a
temperatura média da pele em homens e mulheres é precisamente a mesma (33,3°C); se atribui a diferenças de vestuário".
Observações em regiões quentes deram como

re-

sultado que quando o ar exterior esta- a 35 o C ou mais, a d ife
rença entre essa

~emperatura

e a do interior dos

domicilias

não deve ser superior a 10°C. Em locais como cinemas e
tros, onde a permanência é de pequena duração, muitos

teaauto-

res recomendam que a diferença não exceda 6-7°C, para evitar
-

o "choque térmico". Entretanto, todos
~amente

este~

dados são extre-

discutfveis e acredita-se hoje que o organismo huma-
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no adapta-se rapidamente a grandes diferenças de temperatura
sem causar danos ã saúde das pessoas. O calafrio que se sente seria o resultado da evaporação do suor acumulado nas rou
pas da pessoa que transitava por uma rua quente.
Certos estudos efetuados

no

Sahara deduziram

que,para lograr um bem estar térmico normal em zonas de clima seco e quente,os sistemas de ar condicionado devem manter
. o .

o .

uma temperatura do ar de 26,5 C, com umidade de 70%, ou 28 C,
com umidade de 50%.
Na França recomenda-se temperatura do ar de

24°C~ umidade relativa de 60% (ou 26°C e 30%)~ movimento

do

ar 0,1 m/s.
Os estudos efetuados nas regiões quentes e Úmi
das da URSS .fornecem interiores a 24-25°C~ com umidade relativa do ar de 50-55% e movimento do ar de 0,2-0,25 m/s .
.

Demonstrou-se a particular importãncia, para a
construção de unidades habitacionais em climas quentes,

.

.

dos

.,. .

. segu1ntes pr1nc1p1os:
1)

em zonas densamente edificadas, adoção de medidas
adequadas de proteção contra o calor;

2) plantação de irvores e arbustos, e cultivo de

pla~

tas em balcões e janelas;
3) disposição dos edif!cios de modo-que

suas portas

e janelas não estejam orientados para o oeste,

e
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utilização da ventilação cruzada;
4) uso de dispositivos para obter sombra, como

persi~

nas, toldos, etc.
5) pintura das paredes com cores claras que refletem
ó

6)

calor;

instalação de sistemas adequados de ventilação par
ticularmente de noite.
O uso combinado desses métodos permite rebai-

xar, sem o uso de meios mecânicos, o micro-clima. em 5-7°C.
Quanto à ventilação, uma

sê~ie

de estudos mos-

traram que uma "cubicação de ar" de 25 a 30m 3 por pessoa

e

sua renovaçao a cada hora parece ser uma norma adequada.

As

variações por país não são demasiadas. ·Por exemplo, na França o "Centre Scientifique et Technique du Bátiment"recomenda
que o volume de ar renovado de uma habitação ocupada seja de
30 a 35m 3 por hora. Nota-se que nos c6modos onde existe
la só de um lado, o ar se renova 0,7 vezes por hora.

jan~

Quando

há janelas em lados opostos, a renovação sobre para 1,0 a 1,5
vezes por hora.
Como já foi dito, a r?diação ultra-violeta tem
importante efeito bactericida. Já

q~anto

aos raios infra-ve!

melhos, os especialistas em habitação e urbanismo os

consid~

ram antes de tudo um problema t6rmico: são a causa principal
de insolação e de,prostação devida ao calor.

139.

As normas aceitáveis de exposição à luz

solar

·direta variam de país para país: ex., na URSS todas as moradias devem usufruir de pelo menos 3 horas de luz solar direta e contínua durante o período que vai de 22 de março a

22

de setembro; já na Bélgica, aceita-se 1,9h de insolação

no

solsticio de inverno; na Grã- Bretanha, 1 hora diária em dezembro. Na Pol5nia, França e Países Baixos, o mínimo aceitável é.de uma hora diária entre 22 de fevereiro e 22 de outubro. No Brasil (São Paulo) o Código de Obras preve uma

hora

de insolação direta no dia mais curto do ano (solstício

de·

inverno).
Além do número de horas de exposição à luz solar direta, existem regulamentos e prescrições quanto ao tamanho das janelas, a fim de garantir uma razoável iluminação
natural. No Brasil, todas as aberturas devem ser voltadas d!
retamente para espaços livres, com as características

previ~

tas no art. 61 do CÓdigo de Obras e área correspondente a 1/7
da área do piso. A iluminação natural varia consideravelmente durante o dia. Ao amanhecer e ao por do sol a intensidade
da iluminação não é maior que umas centenas de lux, chegando
a

100.000 lux ao meio-dia, num dia ensolarado.

As caracte-

rísticas da luz num lugar determinado podem ser expressas
por curvas mensais cor!espondentes à média da iluminação horizontal total e .difusa, com céu clnro, em diferentes momentos do dia. Partindo desses gráficos, pode-se

calcular

com

razoável exatidão a intensidade da iluminação em qualquer parte da moradia, num dado momento do dia ou do mes.
Nas casas, a luz natural

pene~ra

pelas janelas
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e se reflete nas superfÍcies interiores (paredes e tetos)pro
duzindo uma iluminação difusa. A luz do dia inspira uma sensação de contato direto com o mundo exterior e este é um fator psicolÓgico particularmente importante.para os domicílios. KROCHMAN (1961)( 70) estabeleceu normas p~ra a ilumina~ão

natural, que, segundo ele, deve variar de 2400 lux (pou-

ca luz, intensidade mínima) até 6000 lux

(l~z

bastante

for-

te), para trabalho intelectual.
i

No que se refete i luz artificial,

as

normas

americanas fixam uma intensidade de iluminação que vai de 300
a 2000 lux. Na Alemanha recomenda-se mesmo o uso de 4000-8000
lux em zonas de trabalho que necessitam de iluminação

extre~

Uma das principais funç6es da moradia moderna
.;.

e proporcionar condiç6es para o descanso normal. Na vida cotidiana de uma pessoa os períodos de atividade

psicológica

devem alternar-se com os de descanso, caso contririo o surg!
mente de uma fadiga prematura reduz a capacidade de trabalho
provocatido em muitos

caso~

reaç6es patolÓgicas. O ruído pre-

judica o repouso, o relaxamento, a leitura. e o sono. Dai ser
especialmente importante preveni-lo na moradia. Segundo
guns autores, o ruido não

apen~s

al-

perturba, mas pode . influir

na aparição de transtornos cardiovasculares, psíquicos ou de
outra natureza. Os limites de ruido variam com os códigos de
pais para país, e inclusive com a sensibilidade

particular

do indivíduo exposto. Em São Paulo, nas Zi os limites permi-·
tidos sio 55 decibéis durante o·dia e 45 durante a noite. Pa
ra termos de comparação, a conversação de 2 ou 3 pessoas

a-
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r~dio,

tinge 73 db; pianos, 86 db; mGsica de

85 db.

Tem

se

·recomendado que uma casa deve ter possibilidade de, com portas e janelas fechadas, isolar 50 decibéis.
De qualquer forma, atualmente se

reconhece

a

necessidade de determinar a intensidade de ruído que se pode
admitir na moradia. Realizaram-se estudos·quer através de in
terrogatórios diretos a pessoas (corno na Inglaterra), quer
com métodos fisiolÓgicos, tentando mensurar
~uncionais

os

transtornos

causados pelo ruído que afetam principalmente

atividade nervosa superior (VAJNSTEJN, LEUSIN e SAFIR,
.

GOROMOSOV)
galvânico

(71)

: mudança de reflexos condicionados,

cu~âneo,

a
apud

reflexo

atividade motora durante o sono.

GOROMOSOV cita os estudos de KARAGODIN) 7Z)

na

União Soviética, corno o mais completo realizado sobre os efei
tos do ruido prolongado e de baixa intensidade sobre a

fun-

çao auditiva e sobre o sistema nervoso. Para as provas fisio
lÓgicas o ruído se produziu com uma intensidade relativa
65,55 e 50 decibéis. Quanto i composição no espectro de
brações, a

frequ~ncia

~orn

13

vi-

era baixa, diminuindo em 3-6 db por oi

tava e com um máximo da ordem de 50-ZSO.hertz. As provas
efetuaram

de

indi~!duos

entre 18

Essas investigações

~

50 anos de idade.

~evelararn

que os ruídos

de baixa frequ6ncia e com intensidade relativa média

de

decibéis, com este gradiente espectral de 3-6 decibéis
oitava não produzem transtornos fisiolÓgicos apreciáveis.
sao os resultados obtidos por

se

Karag~dina

e_ sua equipe

50
por
E
que

] 42 •

constituem a base dos niveis aceitiveis de ruido na habitação estabelecidos pela Inspecção Oficial de Sanea·mento

da

União Soviética em 1960. Com os efeitos do ruido sobre o organismo humano dependem tanto do seu cariter como da sua in.

.

tensidade, as normas indicam as intensidades Telativas
missiveis para as diversas oitavas, as

frequ~ncias

per-

médias

compreendidas entre 63 e 8000 hertz;
Os limites da intensidade do ruido a noite sao
~ais estreitos que durante o dia, pbrque i noite. os

ruidos

de fundo da casa são, menores e as· pessoas percebem com maior
facilidade qualquer som que se destaque. Assim, ·durante
noite, o ruido

máxim~

permissível é de 25 db. a uma

a

frequên~

c'ia de 1000hz; durante o dia' para a mesma frequência' o rui
ào poàe chegar a 30 àb.
Diversas medidas podem ser tomadas, a nível do
planejamento, contra os ruidos do exterior e do interior

do

domicÍlio. Entre elas esti a planificação minuciosa das
nas residenciais e dos edifícios destinados a moradia,

zoalém

de outras medidas de ordem administrativa e técnica.
A ordenação das unidades de apartamentos

tem

-

muita importincia; já se demon~trou, do ponto de vista acustico, que a melhor disposição é uma série de edifícios independentes e a pior um s6 bloco ou vários unidos em

torno de

um pátio central ocupando todo o perímetro disponível.
A distribuição da cidade em

~onas

favorece

bem esta·:r- acústico·, especialmente quando se isola zonas

o
in-
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dustriais particularmente rtiidosas, e zonas de

armaz~ns

e co

mércio atacadista. Recomenda-se também que as fachadas

das

casas estejam a 15m, no minimo, de ruas principais, e no espaço intermediário dever-se-ia plantar árvores e/ou arbustos,
mas de

form~

tancia~as

cerrada e não as habituais filas de árvores dis

entre si, que possuem apenas valor decorativo. Pa-

ra a pavimentação das ruas o ideal seria

o

uso de

materiais

que absorvam o ruido. Mesmo dentro do domicílio,recomenda-se
a separação das áreas "ruidosas" das áreas destinadas a descanso e a leitura. Além disso, não se descartam medidas como
a proibição de utilizar nas residências instalações que produzam ruidos ou molestem aos demais

ocupante~,

vigilãncia

e~

treita sobre .o estado dos meios pfiblicos. de transporte, redu
ção da circulação nas zonas residenciais, etc.
Quanto ao i tem 3 citado pela OMSC 73 ) "o meio re
sidencial pode influir na safide f{sica do homem por seu efei
to na frequência de lesões traumáticas'', este mesmo trabalho
da Organização Mundial da Safide comenta que no Canadá e

nos

Estados Unidos a mortalidade_por acidenies dom~sticos foi du
as vezes maior que a por tuberculose na década de 50. No'Bra
sil a bibliografia sobre a morbidade e a mortalidade por aci
dentes domésticos é escassa. Dados não publicados de pesqu1sa da

Prof~

Dr~

Maria Helena Silveira indicam que, em 1980,

63,6% das quedas registradas ocorreram no domicílio. WILSON~ 74 )
no seu trabalho sobre a contribuição da medicina preventiva
dos acidentes domésticos, estuodu especificamente o sub-distrito de Vila Madale~a, no ano de 1965. Pretendeu analisar~
·no seu estudo, o número de acidentes ocorr-idos em cada
nos doze meses anteriores i visita do

entrevista~or,

c_~sa,

e rela
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cionar o tipo de acidente a alguns atributos das pessoas incluídas na sua amostra de 500 casas: tempo de permanência em
casa, idade, sexo, côr, presença de doenças de longa duração
e de defeitos físicos, local de ocorrência do acidente, tempo de limitação da capacidade em decorrência dele, reincidên
cia. Entre os 2471 habitantes das 498 casas pesquisadas, 678
(27,4%) haviam sofrido um ou mais acidentes no ano anterior.
A maior proporção dos acidentados encontra-se no grupo

etâ-

1

rio de 1 a 9 anos. Em relação ao sexo, o coeficiente de acidentes domésticos mostrou-se 1,3 vezes maior no sexo feminino, a não ser na faixa etária entre·l e 9 anos, onde os acidentes com meninos ultrapassam os com meninas. Quanto ao local de ocorrência, copa e cozinha aparecem em primeiro lugar
(com 13,1% do total de acidentes) e quintal em segundo lugar
(com 7,8% do total dos acidentes) mostrando serem os
mais

~'perigosos"

do domicilio. Acidentes

buíram com 3,8% do total.

\~ILSON

locais

em escadas contri-

mostra também que geralmen-

te os acidentes são de pequena gravidade: 47,5% dos acidenta
dos não tiveram nenhuma limitação da sua capacidade, 52,6%
ficaram incapacitados por um dia ou mais, 0,7% dos acidentados sofreram como consequência deformidade permanente e 0,2%
a morte. Quanto à natureza do acidente, as quedas predominavam, tanto em quantidade como em gravidade (as duas mortes
ocorridas devem-se a quedas, além d?s 6,7%
que tiveram

limitaçã~

dos

acidentados

de capacidade por mais de 24 horas de-

vid'o a quedas domiciliares). As causas maiores de quedas liga~am-se a pisos de cerãmica encerados ou molhados,

ra encerada, a cimento liso molhado.

Queda~

-

à madei-

em escadas foram
-

~

---- ..

citadas, sobretudo na ausência de corrimão, curvas,

degraus
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Íngremes, material escorregadio, tapetes soltos, má iluminação e falta de portinholas de segurança para crianças.
Ferimentos por agentes cortantes, lacerantes e
perfurantes foram relativamente frequentes, assim como queimaduras por ferro elétrico e gordura quente. Colisões, sobre
tudo nos dormitórios, foram responsabilizadas pelos casos de
deformidade permanente. Casos raros de asfiiia e envenenamen
tos p6r produtos de limpeza e inseticidas foram encontrados.

ps

choques elétricos, quando apareceram, deviam-se quase sem

p_re ã má conservação dos fios. WILSON conclui seu estudo afir
mandp que acidentes domésticos constituem sério problema
safide, pois mais de um quarto das pessoas incluídas

n~

de

amos-

tra sofreu um ou mais acidentes no período considerado e

ce~

ca de 15\ tiveram sua capacidade limitada por 24h e mais.
JOLIET e LEHR C75 )afi;mam.que nos Estados Unidos um terço de todas as lesões acidentais sucedem no lar
um quarto das mortes acidentais também aí ocorrem.

e

Segundo

eles, quinze milhões de pessoas por ano procuraram assist6ncia médica em consequência de lesões sofridas em casa no ano
de 1960, das quais vinte e oito mil vieram a falecer. Calculam em 14.400.000 horas perdidas de trabalho

por

acidentes

domésticos, nfimero correspondente às horas perdidas por acidentes de trabalho. Citando BULJ 76 ), um quarto dos acidentes
mortais na Inglaterra ocorre no lar.
Além do estudo de WILSON, no Brasil nao existem, até agora, estudos mais detalhados sobre a incidência·e
prevaiência de acidentes domésticos e sua reláÇão éomJ)-roje-
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to, materiais e conservaçao do domicilio. A bibliografia internacional encontrada refere-se com grande ênfase a envenenamento por chumbo, sobretudo em crianças que residem em apa!
tamentos mais velhos da Europa e Estados Unidos,

quando

a

pintura era feita ã base de chumbo. Nessas casas velhas e mal
conservada?, o revestimento encontra-se em estado de escamação e muitas vezes lascas são engolidas por crianças, sobretudo abaixo de 4 anos. Alguns estudos em Rotherdam, Yorkshire

(77)'

comentam que os acidentes domésticos tem sido mais fre

'
·quentes nas casas mais velhas. Encontraram-se
poucos estudos

especificas sobre a epidemiologia dos acidentes domésticos
. (NEUTRA e MR ·FARLING ~RA ( 78 ); MAC QUEEN,I.A.G. C79 )) .. Q informe da
OMS( 80)de 1974~ corno já foi citado~ relata que em 1968,
so
~

nos

~stados

Unidos 20 milhões de pessoas 'ficaram feridas por

acidentes domésticos (5 vezes mais que em acidentes de autom6vel), e entre estes feridos,

110~000

tornaram-se inválidos

permanentes. Perderam-se 1000 milhões de d6lares em salários,
gastaram-se 500 milhões de d6lares em assistência médica e
10 milhões na tramitação de reclamações de seguros. As estatísticas apontam 28.500 mortes (40% por quedas, 24% por
.

in-

.

cêndio, 5% por armas de fogo, 4% por gás, sufocação mecânica
c sufocação por ingestão de corpos estranhos e 13% por outras
.

causas (afogamento, queda de
çõe~,

.

o~jetos

na vítima,

elettifica-

etc.). Percebe-se que a taxa de mortalidade por aciden

tes domésticos foi de 142/100.000.
Corno se vê, o estudo dos acidentes no lar merc
ce urna especial atenção, já que sao uma das principais

cau-

sas de morbidade c perda de tempo e produtividade no trabalho,

al~m

de mostrar uma mortalidade nada desprezivel.A cons
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trução em massa de moradias de uma concepçao quase uniforme,
como é cada vez mais frequente nos planos de urbanização

co~

temporâneos, fazem com que a questão dos acidentes domésticos
mereça especial estudo epidemiol6gico, pois a

experi~ncia a~

quirida numa dada situação tem efeito multiplicador extremamente alto.
Existem ainda poucos trabalhos relacionando.os
problemas psicol6gicos dos adultos e as condiç6es do habitat.
Trabalhos sobre a localização de algumas doenças mentais

no

tecido urbano deixam entrever que os lugares de piores condl
çoes de alojamento abrigariam maior nfimero de casos(Sll. Embo
ra é 6bvio que a habitação não é senão um dos i tens a agravar
a situação de

vid~

da população pobre,

pesquisadores que trabalharam na

1~

cha~ou

a atenção

dos

fase ("fase qualitativa")

da pesquisa de campo que origina esta tese a grande

porcent~

gem de famÍlias entrevistadas (quase 30%) que se queixaram
de·problemas mentais sérios, ~nclusive com necessidade

de

tratamento médico especializado e nao raro internação em clínica psiquiátrica.
A relação entre problemas infantis e

superpov~

amento é mais precisa. Entre o grupo de crianças com problemas de comportamento estudadas no Serviço de Neuro-Psiquiatria da "Salpetriere" ( 82 ) ~ percebeu--se que a taxa de ocupação média para este giupo se eleva a 2,3 pessoas por c6modo.
Segundo CHOMBART DE LAUWE(S 3), quondo se ultrapassa a cifra de 2,5
~essoas

por peça·a criança·se totna·violenta e nervbsa

com

maior facilidade. Este resultado confirma os encontrados pc84
lo Grupo de Etnologia Social sobr~ as rclaç6cs pais-filhos ( ):
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as relações sao carregadas de maior tensão c os pais nao con
·seguem impedir de se impacicntar e grita r com as crianças qua!!_
do o Índice de superfície por pessoa cai abaixo de 8 ou 10m2

•

Assim, pode-se afirmar que em moradias exíguas e superpovoadas a criança tem grande risco de apresentar problemas

de

comportamento. O desenvolvimento psico-motor da criança

re-

tarda-·se e este atraso não consegue ser superado se as condi
çÕes não melhoram. Isto

~

particularmente frequente nos cor-

tiços e:casas de cõmodos.
WILNER e seus colaboradores(SS) tentaram,
a população de sua pesquisa, alguma

esp~cie

para

de mensuração do

ajustamento c?mportamental pessoal e familiar. Essa mensuração foi dada a partir do aparécimento
univ~rsn

de pesquisa em crBnicas

d~

elementos do

pol~ciais

seu

ou em hospitais

de doentes mentais, ou seja, o padrão de "ajustamento de nor
malidade" foi medido em casos extremos.

Al~m

disso, por

trevistas, mensuravam a incidência de condições

en-

neuropsiqui~

tricas "não normais" com queixas de morbidade correlatas.
Est~

claro que estes nao sao os

~nicos

indica-

dores de "normalidade ou ajustamento psíquico". Enquanto mui
tos autores comentam a relação entre a qualidade da casa
"normalidade",

in~meros

e

simplesmente concordam que a uma ca-

sa melhor relacionam-se condições melhores de "normalidade"
psíquica, sem especificação conceitual mais detalhada de como surgiu este resultado.
Na f~rJ!lulação. das hipóteses de trabalho de WIL
NER e colaboradores listaram-se sistematicamente as diferentes
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formas pelas quais casas novas

dife~iam

das velhas (estuda-

vam, no momento, um problema de re-alojamento) e focaram-se
nos itens que se pensou jogar papel importante no comporta-

..

mento interpessoal. Assim, examinaram-se quatro arcas:
1)

relações dentro da família

2)

relações com vizinhos

3)

nível de aspiração

4) identificação com a comunidade

O instrumento de pesquisa utilizado foi uma en
trevista, onde detalhavam-se, para cada famÍlia, as

oportun~

dades de privacidade, as fricções dentro da unidade

domici-

l~ar~

os hibitos de estar em casa, as ~t~vidades intra-fami-

liares e a cooperação e ternura dentro da famÍlia,
Os dados confirmaram

alg~)llas

das hipóteses bá-

sicas em relação a relações dentro da família e com os vizinhos( 86 l.
CHAPINC 87 ) é um dos autores que mais se dedicou
ao estudo do relacionamento entre fatores habitacionais e hi
giene mental. No seu artigo publicado no AJ.P.H., admite

3

postulados: primeiro, um sistema de valores; segundo, uma re
lação de causa e efeito e terceiro, que os aspectos físicos
da casa que condicionam o comportamento mental

e

emocional

podem ser isolados.
O sistema de valores assumido é o dos "meiosfins!', ou seja, que uma moradia ·adequada (meio)

contribui

para a boa higiene mental (fim). Assumiu-se qúe

uma

·.vida
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saudivel 6 um fim dcscjivel. Al6m disso,

este fim

pode ser

atingido pela criação de condições fÍsicas na unidade domici
liar que vao promover um desenvolvimento normal da personali
dade, isto é, "flexível, tolerante e capaz de integrar-se com
maturidade".
A relação de causa e efeito presume que arquitetos construtores e planejadores possuam a habilidade

para

produzir o efeito desejado pelo planejamento ou controle
inoradia. Reconhece-se que um "lay-out" adequado da casa
pode curar doenças mentais já existentes, mas pode

da
nao.

prevenir

seu futuro desenvolvimento, no sentido que o "lay-out" físico pode atuar como um agente

d~

reforços em traços de persa-

.

.

nalidade já estruturados. Ningu6m afirma que um "lay-out"
'

adequado produz, no sentido original do termo, novos e desejáveis traços de personalidade. Mas pode e deve

constituir-

-se num fim ou objetivo.

A pressuposição
~Ísicos

que se pode isolar os

fatores

habitacionais que condicionam as respostas mentais e

emocionais se

utiliz~

da idéia que estes fatores

possam ser

isolados das 3 constelações de fatores sociais existentes na
moradia do homem. Essas 3 constelações seriam:
1) conjunto de traços do lar ("home
ou

cluster of .traits"),

hábitos e atitudes dos ocupantes que condicionam as aco-

modações físicas para o conforto, o comer,o entreter-se, dor
mir,

~te;

2) conjunto de traços familiares ("farnily-group cluster"),
.

ou atitudes afetivas,

~rotbtoras,· ~tividndes

de procriação e

pap6is sociais dos membros da f;mÍlia~ como as relações mari
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do-mulher, mãe-criança, relações fraternais, etc.
3) conjunto de traços domésticos ("household-group cluster"),
consistindo nos papéis quanto ao "visitante", ao "que é permitido'', etc, e as reciprocidades de atitudes e hibitos
senvolvidas entre os moradores,

como

de-

neglig~ncia-rejeição,

.

subordinação, frustração-agressão, etc.

CHAPIN acredita que hâ 2 fatores do

"lay-out"

fisico que podem ser estudados isoladamente: a) privacidade
b) circulação
Segundo ele, a falta de privacidade traduz-se
facilmente e~ sequelas mentais. O isolamento é necessirio P!
ra

p~nsar,

refletir, ler,

est~dar

e

pa~a

o usufruto da

con-

as int1usÕl::S que
se opõem i satisfação dos desejos pessoais e evitar assim as
tensões internas devido is frustrações, jessentimentos e irritações que

produ~em

os contatos continuas e

m~ltiplos

com

outras pessoas.
Além disso, é neccssirio garantir a privacidade de sub-conjuntos de membros do grupo, tais como

marido-m~

.

lher, mãe-filha, pai-filho. E, contra.stando, não raro é

ne-

cessirio espaço para escapar da compulsão de cumprir um

so

-

papel social, poder se retirar por momentos do papel de pai,
esposa, filho ou qualquer outro.
- . (88),
Num estuc1o so b re 11a ln. taçao
rura.1 na pens1. ].van1a

que ana.lisou as atitudes de 517 famÍ1ias amestradas,
trou-se urna

rcl~ção

encon-

direta entre o grau de satisfação

com a

casa e p seu tamanho .. Outros autores citam evid~n~ias do desenvolvimento ele traços esquizofrênicos em cortiços. (Sg)
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Quanto i circulação, ~la relaciona-se tamb~m i
privacidade nalguns aspectos, mas pode ser considerada

como

variável isolada. A provisão de circulação fácil e livre prc
vine colisões e consequentcs irritações e ressentimentos. En
sist~-

tretanto, mesmo CHAPIN confessa ter poucas evidências
máticas nesses pontos.

Concluindo, verifica-se que a relação entre

a

casa e a saúde mental ainda está para ser estudada. Aqui em
.são Paulo TANC~EDI (90 ), num trabalho' específico sobre o consu
mo de psicotrópicos, concluiu que não há associação

entre o

consumo daquele tipo de .medicamento e condições .de aglomeraçoes no domicÍlio. Mas, assim como vários outros itens
analisados, alguns

at~

aqui

bastante ventilados, ainda h5 muito o

que pesquisar. A bibliografia encontrada mostra que a importância relativa dos fatores que

re~acionam

saúde e habitação

tem mudado no tempo:
a) os fatores que relacionavam moradia e doenças
missíveis, muito importantes na

d~cada

tran~

de 1950,tem,

·no momento, imp'ortância rela ti vamen te menor,

mas

ainda são fundamentais nos países subdesenvolvidos.
Assim na bibliografia encontrou-se estudos específicos sobre o assunto no Irã, África,

Am~rica

do

Sul;
b) a importância da nutrição adequada e a eficiência·
dos modernos

m~todos

de tratamento e prevençao

de

doenças infecciosas como a tuberculose retiraram a
importância de fat6res ambientais como a aglomera-
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ção~

Assim quase nao existem titulas novos sobre

este aspecto da relação habitação-saúde.
c) Verifica-se um aumento de pesquisas sobre poluição
do ar, da água e ruido, agora considerados

partes

essenciais para o entorno habitacional. Mesmo

as-

sim o número de trabalhos sobre o conforto acústico está longe de esgotar o assunto;
d) Foi feita uma seleção de material bibliográfico
concernente a água poluída e aspectos sanitários.
Entretanto, como isso faz parte de um conjunto
conhecimentos já bem estabelecido dentro da

de

enge-

nharia sanitária, os titulas aqui estudados tem so
mente uma pretensão indicativa. Percebeu-se que
literatura concernente aos aspectos quimicos da

a
qu~

lidade da água aumenta rapidamente (água .dura e doen
ças cardiovasculares,

influ~ncia

dos nitratos,etc);

e) Em muitos paises da Europa Oriental saúde e habita
ção tem padrões especificas, e isso resultou na pu
blicação de uma extensa bibliografia concernente
aos efeitos t6xicos potenciais de agentes quimicos
usados na casa e no mobiliário, à eficiência do aquecimento, ventilação e

~nsolação

no projeto habi

tacional e ~ua relação com o micro-clima da moradia. Talvez uma das razões da ênfase nas
pesquisas em

regime~

micro-

socia.J.istas seja que a constru

ção 5 estatal e pr5-fabricada. Assim o efeito multiplicador de qualquer .modificação no projeto e/ou
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na tfcnica construtiva f enorme.
g) Não se incluiu na bibliografia pesquisada aspectos
que se limitavam ao estudo da estrutura física e/
ou ao desenho da moradia. Incluíram-se, entretanto,
todos os títulos encontrados onde aspectos sanitários específicos eram tratados. Isto inclui estudos
epidemiolÓgicos, aspectos médicos das condições dos
cortiços e habitações deterioradas, aspectos sanitários das favelas, problemas sanitários em geral,
infestação por insetos e roedores, estrutura domés
tica e sua relação com acidentes e necessidades es
peciais para idosos e inválidos, substãncias tóxicas e cancerígenas, ·habitaçia e saGde mental.
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III - PADROES HABITACIONAIS

1 .. CONCEITO OE HABITAÇÃO INADEQUADA
O conceito de habitação parte da premissa

que

a qualidade habitacional envolve pelo menos duas questões bá
sicas. A primeira ê o exame da unidade habitacional em
enqt1anto abrigo, espaço, "teto, parede.. e piso", a

si,

estrutura

física-arquitetõnica e seu uso pelo morador. A unidade domiciliar, portanto.

à ligação dessa tmidade
com o habitat humano mais amplo; a teia de rela
ções soclalS, serviços, instituições que compõe
a paisagem cultural, a integração na trama urb~
na, serviços de infra-.estrutura e equipamentos
sociais". (VERAS, 1980, p. 259)(l)
"A. segunda diz respeito

Fala-se também em habitação "adequada", habitél
çao "decente". Qual seria o significado deste termo?
''Tanto os servos ela Idade Média como os nossos
índios atuais viviam e vivem em grupos de várias
famílias, em casas que dificilmente tuna família
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camponesa de nossos dias aceitaria".
1966) (Z)

(BRASIL,

"Uma moradia edificada em 1950 e comportando somente adução de água e gás poderia passar perfe!
tamente por decente na França na époc~.
Hoje, a
ausência de sanitários nos apartamentos nos par~
ce escandalosa. Exige-se sala de banhos, aquecimento central, isolamento acústico, garagem. Exi~
te a tendência a considerar todas essas comodida
.
.
.
des como um mínimo. ~fuitos vão demandar lugar pa
ra guardar seu carrinho de nenê, suas bicicletas
e ferramentas. Outros reclamarão mais terraços,
água quente no imóvel, uma cozinha funcional, t~
bode lixo, lavanderias. coletivas, antenas para
rádio e televisão, telefone. Em compensação, nao
s.e tem mais cocheiras, escadas separadas para for
necedores, quartos de empregada no sótão."
(HA3
VEL, 1968, p. 11)( ).

Nota-se o perigo de empregar termos como "adequado", "decente", "normal", sobretudo, como é o caso,

quan

do não representam o mesmo para cada camada social e para ca
da momento histórico.

"No consenso internacional a habitação adequada
é aquela que atende a requesitos de ordem estrutural e espacial, de tal· modo que assegura cond~
ções existen~iais para os seus moradores compatíveis com as conquistas da.tecnologia e da ciê~
cia. A segurança e a durabilidade, de un1 lado,são
elementos de aferição do nível de adequação da re
sidência". (BRASIL, 1966) (4).

Segundo os autores do

Diagnó~tico

Preliminar.

do Setor Habitação, para diminuir a subjetividade. inerente a
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tais conceitos é lícito estabelecer um padrão

habitacional,

ao menos para as zonas urbanas.
"Esse padrão terá características
construtivas
que lhe assegurem solidez; contará com as instala
ções domésticas indispensáveis (luz elétrica,água
encru1ada, saneamento, etc); deverá ser dimensionado de conformidade com o tammlho da família ocu
pessoa
pante, a partir de um espaço mínimo por
.compatível com as recomendações dos higienistas e
dos psicólogos". (BRASIL, 1966)(S).
Para os pesquisadores, o padrão mínimo deveria
considerar os seguintes elementos:
a) elementos estruturais (relacionados com a segurança e a durabilidade e indiretamente com a

salubri

dade da habitação).
b) elementos espaciais (relacionados sobretudo

com

questões de higiene e ainda com fatores de nature-·
za psico-social).
c) instalações e serviços disponíveis (de importãncia
tanto na área de salubridade e higiene como no tocante ao conforto e como idade).
O Comitê de Especialístas nos "Aspectos de Saú
de Pública da Habitação'', cujos membros eram originários
várias regiões com diferentes climas c diver~os

de

estágios de

desenvolvimento, estabeleceu os ''requisitos fundamentais para um ambiente residencial iaud5vel:
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"I - quanto ã unidade: uma construção segura, adequadamente mantida, isolada, contendo uma unid~
de domiciliar para cada família. Essa unidade do
miciliar deve ter:
a) número de cômodos suficientes, área útil e vo
lume de espaço suficientes para satisfazer os
requisitqs humanos para saúde e vida familiar
adequados às normas sociais e culturais de cada região. A área habitável deverá estar distribuída de um modo a que não haja confinamen
to nos dormitórios nem nos locais de estar:
b) no mínimo um certo gráu de privacidade,
que
permita:
i) isolar-se uns dos outros, qum1do o deseja
rem;
ii) isolar os membros da unidade doméstica con
tra incômodos procedentes do exterior;
c) Ullla ·separação adequada
i) entre os dormitórios de adolescentes e adul
tos de sexo diferentes, salvo o caso de casais;
11) entre a habitação propriamente dita e os lo
cais para animais domésticos;
d) um sistema de abastecimento de água potável e
de bom sabor, conduzida em tubulações devida
mente protegidas, até o pátio ou o interior da
casa.· A quantitlade de água deve ser suficiente para que os ocupantes da casa disponham de
todo líquido necessário para a limpeza doméstica e para o asseio e conforto pessoal;
e) um sistema higiênico de eliminação de águas re
siduárias, lixo e outros.dejetos;
f) instalações adequadas para banho e lavagem;
g) instalações adequadas para cozinhar, comer e
anmzenar a comida, utensílios
domésticos e
pertences pessoais;
h) proteção apropriada contra o calor, frio, ruído
e umidade;
i) ventilação. adequada e o ar interior isento de
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substâncias nocivas ou tóxicas;
1) iluminação natural e artificial suficiente.
II - quanto à localização: um entorno ou

microdistrito concordante com as práticas saudáveis do
planejamento urbano, rural e regional, consistindo
em:
a) existência, quando os recursos econômicos assim o permitirem, de serviços públicos de abas
·tecimento de água, · coleta e tratamento de a guas residuárias, coleta e tratamento de lixo
e outros qejetos e escoamento de águas pluviais;
b) proteção contra poluição atmosférica por gases
e
tóxicos ou nocivos e por odores, fumaças
poeiras;
c) existência de serviços policiais e de extinção
de incêndios;
d) existência de serviços industriais, comerciais,
culturais, sociais, religiosos, educativos, de
recreação, sanitários e de assistência, local~
zados no tecido residencial e ligados aos domi
cilios por urna rede viária dotada de calçadas
e caminhos para pedrestes e por serviços
de
transporte coletivo;
e) proteção contra os perigos que possam ameaçar
a saúde, o bem estar e a moralidade pública."
(\\110, Rep. Ser 353, 1967)(6)

-

Mario Laranjeira de MENDONÇA C7 ) , quando discute
o conceito de déficit habitacional, diagnostica 3 grupos prin
cipais de habitaçôes inadequadas:
1) o primeiro grupo é
trutural~ente

repres~ntado

pelas

habitaçô~ses

inadequadas a serem substituídas (favelas, bar

racos, mocambos);
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2)

o segundo grupo reune cortiços e casas de comodos;

3) o terceiro grupo seria constituído pelas

chamadas

casas precárias de periferia.

Percebe-se que o autor enfatiza a parte estrutural ha diferenciação dos três tipos. Assim, favelas
"estruturalmente inadequadas", cortiços são

sao

caracterizados

como "estruturalmente sólidos, mas com índice de ocupação ex
cessivo e deficiências nas instalações sanitárias e hidráuli
cas", enquanto que as casas precárias são "as executadas com·
t~cnicas

rudimentares pelos próprios interessados ou

tadas, sem auxílio

t~cnico,

contra
~
. 2
com areas iniciais de 20 a 30 m ,

que sofrem ampliações e melhoramentos aos poucos".
: · DIETZ(S) comenta que nao há definição clara do
que se entende por casa mínima. Os equipamentos mínimos
mente são estabelecidos como aqueles construídos com

ger~.

mate-

riais permanentes que não permitam a transmissão de doenças,
equipamentos sanitários, área e facilidades adequadas para o
tamanho da família.
O Plano Urbanístico Básico do Município de São
Paulo( 9 ) comenta que o conceito de "inadequada", tratando-se
de habitação, envolve um conjunto de aspectos relacionados a
fatores históricos

(te~po

.

e lugar), sociólogos (a

habitação

como valor, símbolo e crii6rio de diferenciação social) ecológicos e culturais (usos e funções da habitação em
nada sociedade).

determi
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Para o levantamento habitacional no qual se b!
seou o PUB, definiu-se como habitações inadequadas

aquelas

que não apresentavam níveis mínimos de segurança, durabilida
de, tamanho e salubridade.
Em termos operacionais, isto significa uma uni
dade:
1) construída com outros materiais que nao alvenaria
2
2) menor que 25 m de area construída
3) sem água encanada

4) sem esgoto ou fossa s~ptica
5) sem instalações sanitárias

Especialistas em saneamento do meio

(OLIVEI.-

RA)(lO) colocam como o mínimo admitido para cada família
existência
de pelo menos um "cômodo habitável" (para
.
.
.

(l

estar,

comer ou dormir) , uma cozinha (cômodo usado em parte ou

to-

talmente para preparar e cozer alimentos) , sanitário (chuve!
ro, privada e lavatório) e local para lavagens de roupas.
O Diagnósti~o do Setor Habitação do Município
de São Paulo, na proposta para a criação de um Sistema Municipal de Habitação (S.PAULO) (ll), já incorporando as definições da OMS que anexaram o entorno ao conceito de unidade ha
bitacional, falando desta forma de um "meio residef!-cial",lan
ça dois tipos de conceito:
"Unidade habitacional sub-normal: aquela que nao
oferece condições mínima de segurança, durabili
dado, tamanho, salubridade c não permite a seus
moradores o atendimento de atividades coJr.o mem-

I
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bros de grupos primários. Es~as condições se ref~
rem tanto aos aspectos da construção
(dimensionamento, número e disposição dos cômodos, material, estrutura, etc.) quanto à carência ou localização das instalações sanitárias; ausência de
água encanada, de ligação às redes de esgoto e de
energia elétrica.
Habitação sub-normal: aquela que nao oferece con
dições mínimas de qualidade de vida a ~eus habi. tantes , tanto rios aspectos já abordados quanto nos
aspectos de integração na trama urbana existente e graus de atendimento em:termos
de serviços
!
urbanos de infra-estrutura e;equipamento social".
:Como se vê, os conceitos sao basta?te vagos e,
salvo o do Plano Urbanístico Básico, de difícil operacional!
zação. O que normalmente acontece é que
"todas as formas de moradia estranhas à arquitet~
ra e ao urbanismo oficial ou legítimo ganham o n~
me genérico de habitação sub:-nonüal''.
" ( .•. ) As construções acabadas, pequenas e caras,
não vão deixar ao habitante de menor renda
que
ingressa no mercado patrocinado por entidades governamentais a possibilidade de uma .participação
mais pessoal. Quando programadas em altura, repre
sentam, não raro, introdução brusca de novidades
difíceis de aceitar: estrutura de condomínio, impossibilidade de e::>-..'Pansão, equipamentos sofística
dos" .
. "( .•• ) Enfim, a tentativa frustrada de fazer des
tas populações de menor renda supostamente passi
vas e dóceis balões ele ensaio para experiências
arquitetônicas apoiadas na idéia tlJ11 tanto despótica de uma promoção social jmposta por padrões
espaciais de estratos superiores de renda". (INS
TITUTO DOS ARQUITETOS 00 BRASIL) (l 2) -
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2. NORMAS E PADROES

Os parâmetros "aceitáveis" de

habitabilidade

('

sao ditados, essencialmente,

pela~

tratos sociais a que pertencem os

concepções de vida dos es
responsávei~

pela

formula

ção da política habitacional. Aliás., percebeu-se já que não há
muito sentido no estabelecimento de normas mínimas de
tação :ou rechaço

d~

condições habitacionais

na o

acordo num conceito definitivo de "mínimo". As normas

aceiexiste
devem

ser flexíveis para adaptar-se i div~rsidade de situaç6es e i
iealidade dominante.
Além disso,
resul ta que o estabelecimento de padrões mui to
ambiciosos sobre certos aspectos at~entando
o
preço da moradia vai acarretar a compressao ·de
outras necessidades do usuário, ·á ponto de tornar a maior parte das iniciativas habitacionais
inadequadas para a grande parte dos
moradores
•
•
11
l,.l2)
que se propoe a ass1stu .
"O propósito das normas mínimas é reduzir os cus
tos. de urbanização ao núnimo compatível com um
nível decoroso de subsistência, de maneira que se
.
ofereça a frunílias de menores recursos econom1cos uma alternativa realista, dentro da lei,
a
soluções espontâneas como urbanizações clandestinas, invasões de terras e outras similares". (l 3)
11

~

O estudo colombiano sobre normas míninas coloca que a
"chave do problema está radicada na , concepçao
atual do problema de· habitação popular c .da fmção
de que esta desempenha na sociedade em transi
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çao em que vivemos".
Diz ainda:
"Colocado este conflito de fonna simples, é possível dizer que, se concebe a habitação como um
objeto físico, como Ufll produto que para ser acei
tável deve ter um certo padrão mínimo - qualquer
que seja a circunstru1cia sócio-econômica da famí
lia que a habita - e que este padrão se refere
primordialmente ã solidez da estrutura, às insta
lações sanitárias "modernas", apropriedade e ou
tras características externas semelhantes, então
o problema da habitação popular é praticamente iE_
solúvel, porque necessariamente sua solução vai
requerer do Estado a construção de novas unidades
(a fim de assegurar que os requisito~ anteriores
quru1to aos padrões se cumpram rigorosamente). Estas terão um custo necessariamente acima das po~
sibilidades do setor urbano popular colombiano e
esgotar-se-ão os recursos dó governo depois
da
construção de algtms milhares de unidades, e limi
"solvente"
tar-se-ão as soluções a uma minoria
quanto ao pagamento das moradias".
"Se, pelo contrário, reconhece-se que . a
habitação não é somente um produto físico, mas um sistema de relações entre o habi
tante e o seu meio ambiente residencial, o probl~
ma.muda radicalmente de magnitude. Com efeito, a
concepção descrita imp~ica em reconhecer que
a
adequação de urna moradia se baseia no uso que a
família habitante faça das funções básicas da ca
sa quanto a:
- localização (conveniente a respeito dos lugares
de trabalho, mercado; educação, etc)
- propric9ade~(segundo as possibilidades e neces
sidades da família, que pode variar do tnmsi tó
rio à consolidação~ Isto faz com que a propri~
dado seja apenas conveniente em certas situaçoes familiares, mas não em todas) e
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- "standard" material da estrutura residencial e
seus serviços (adequado às possibilidades
de
seus moradores)".
"A concepção tradicional de moradia como um produ
to ou objeto falha ao reconhecer apenas esta Últ.!_
ma variável de "standard" material como importa!!_
te, ignorando as outras que são, ao nível popular, muito mais imp?rtantes".
"Essa nova concepção, pelo contrário, reduz a mag_
nitude do problema e varia radicalmente o seu enfoque, já que a solução não se apoiará, necessa riamente, na construção de novas unidades padrão,
mas na provisão adequada das 3 fw1ções descritas,
segundo as necessidades prioritárias que cada uma
delas representa para cada família de acordo com
sua situação sócio-econômica. Esta provisão pode
ser alcançada em grande medida através de casas
existentes em Bogotá (atualmente incluídas no "d~
ficit", porque não cumprem com a função de "stan.
dard" material, sem reconhecer que podem desemp5:
nhar as funções de localização e propriedade ad5:
quadas) ou de novas estruturas que se constróem ~
que sao consideradas ainda componentes do déficit,
pelo não reconhecimento da fw1ção de uso que re.
(14)
presentam".
Percebe-se na concepçao de habitação colombiana uma grande influência das idéias de .)ohn TURNER.ClS)

Es-

te autor teve, sem dúvida, grandes méritos, e um dos seus maio
res foi a desmistificação do cojunto residencial como
solução de moradia para as populaçõ·es pobres. Assim,

Única
Turner

condena as soluções que até então observara na América Latina -

construção e entrega de unidade residenciais acabadas.

Se~undo

ele, à medida que

~e

assume equivocamente que uma ha

bitação de padrão material superior é necessariamente uma ha
hi taç.ão melhor, os prob.lemas hab:l. tacionais são definidos

em
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termos de unidades necessárias para construir -- isto é,
diferença entre o número de famílias e o número de
adequadas ocupadas a densidades aceitáveis em

a

unidades

determinada

área e período. Enquanto esta visão perdura, Turner, talqual
os colombianos, comentam que a solução a tais problemas está
na substituição de unidades abaixo do padrão por unidades P!
drão. Para Turner, entretanto, "importa mals o que a casa faz
para as pessoas do que o que ela é", ou seja, seu valor

. de

uso. As políticas e normas oficiais, segundo ele, tem se res
·tringido a concepção da habitação como valor de troca. "Se a
habitação é tratada como um produto· de consumo de massa, valares de uso humanos sao substituídos por valores materiais".
A ênfase no valor de uso corresponde em Turner a
de habitação como um processo, que não pode que é C::ssencialmente qualitativo -

con.cepçao

a medida

se1· objeto Je

em

meJiJas

quantitativas.
Turner aponta 3 paradoxos na construção

gove~

namental de moradias populares:
1) 19 paradoxo - nem sempre casa com nível material su
.perior é melhor.
2) 29 paradoxo - quanto maior é a organização constru

tora, maior o desajuste entre unidade e usuário.
3)

~arado~

- o desejo de investir em moradia

-

e

maior nos setores de ingresso mais baixo.
Sem querer reduz ir os méritos das· idéias

de

Turncr, responsáveis inclusive pela opção latino-amcricanade
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diversificar os programas habitacionais e adotar normas mais
flexíveis, dois problemas bisicos podem ser apontados

desde

já na redefinição do problema habitacional. feita por ele. Em
primeiro lugar, a substituição do valor de troca pelo
de uso não

& algo

valor

possív~l de ser feito em gabinete, ou atra

vés de opçoes técnico-científicas "esclarecidas" ou

"bem-in

tencionadas". A ênfase no valor de troca não é uma

escolha

arbitrária dos 6rgãos planejadores, mas algo inerente ao

~o-

do de produção capitalista enquanto tal. A habitação é

uma

mercadoria, como tudo o mais o é no modo de produção

capit~

lista, incluindo a força de trabalh6. E não deixari de sê-lo
por decisões isoladas qu: poderão quando muito contribuir

p~

ra oculta r este seu cariter e vir provir· uma função ideológi_
ca.
Em segundo lugar, o conflito, enquanto

fator

explicativo, é praticamente igriorado. Na sua concepção sistê
mica do processo habitacional Turner privilegia a relação eg
tre pessoas e produtos mais do que as relações entre homens.
Ao tomar, por exemplo, os
.

..
~teres

.

envolvidos no processo Tur.

ner não leva em consideração a divisão da sociedade em
ses, a existência.de

interesses.conflita~tes ~de

elas

motivações

políticas distintas com relação a políticas habitacionais.
Distingue 3 tipos de atores: o setor popular, o setor comercial privado e o setor público, mas não analisa porque a articulação ~nt~e eles se dá de ~ma forma e não d~ outra.

A

viabilidade de uma forma alternativa de articulação entre os
3 tipos de atores depende de determinante~ sócio-econõmico políticos e não, ~orno é sugerido~ da persuação dos que estão
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I

no poder.
No esquema de sociedade de Turner nao

existem

classes sociais com interesses opostos, nem setores

dorninan

tes, mas sim "os que têm" e "os que não têm", os ricos e

os

pobres. Turner enfatiza o acesso a bens de consumo, deixando
de lado todo aspecto da dominação. A liberdade é

concebida

como liberdade de escolher, de acesso aos bens de

consumo,

da possibilidade de optar, corno se isso sempre fosse
· vel, entre "propriedade", "localização" e "standard
rial''. Os

con~icionantes

possímate-

para o exercício concreto desta li-

herdade são deixados para o segundo plano .. A questão da participação nãri pode se confundir com a pseudo-liberdade de e!
~olher

entre cortiço e favela, ou se a habitação deve ou não

ter 2 janelas, ou ain<.la com a p::;eudo-liberàade àe

construir

.a própria casa.
Alguns estudcis dedicados a normas

habitacio-

nais acham que a experiência, investigação e perspicácia ba~
tariam para se estabelecer um conjunto

d~

normas mínimas apl.!_

cáveis a todos os países, quaisquer que sejam seus

climas,

culturas, economias. O Comitê de Especialistas da OMS
que
elaborou as normas mínimas em 1967( 16 ) acha essa postura de
uma simplificação perigosa. Pretende colocar as questões
que se devem submeter as normas,

p~ra

que sejam

a

adotadas, e

sempre tem o cuidado de relativisá-las, colocando "no

seu

tempo e no seu lugar''. Além disso, o Comitê distingue as nor
mas rninirnas (higiênicas) das normas de comodidade, e

e~cla

rece. que urna rev'isão periódica de quaisquér normas é ·. indispensável.
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Muitos autores, al6m de Turner e dos demais ci
tados, falam mal de normas rígidas. CURRIE(l'i) usa o argume~
to que na Colômbia a falta de regulamentos específicos perm!
qua~

tia fazer experiências e progressos, o que fica difícil
do hi que observar disposições muito precisas.

Em compensaçao, os partidirios de regulamentos
detalhados sustentam que são duplamente necessirios: a) para
evitar que se dê demasiada liberdade ao engenheiro, ao arqui
.teto, ao construtor; b) e para dar ao inspetor um meio
terminar se o edifício responde a

r~quisitos

d~

de

pr6-fixados.

Com frequência regulamentos baseiam-se em

no-

çoes que carecem de fundamentos na realidade. Lembre-se aqui
toda a descrição do capítulo II sobre o p6 direito em países
tropicais. DOXIADES aponta o perigo do uso de normas de

ou-

tros países (lS), quando comenta que o antigo estilo grego que
construía os quartos rodeando um pátio continua popular, em~ora declarado ilegal por conselhos de países ocidentais.

Em muitos regulamentos infuiam teorias

muitas

vezes já descartadas, como a dos "miasmas", por exemplo.
te aspecto, outro tabu

foi.~

Ne~

rompido pelo "Food Servi c e ·Sanita

tion Manual'', que declarou que um lavabo podia se

comunicar

diretamente com a cozinha de um restaurante, e que a questão
- . . e nao
- san1tar1a.
. - .
(19)
era d e or d em estet1ca

Todos os países, ao tratar de regulamentaçãoda
habitação, colocam como prioridade máxima a presença de água
potável, conduzida por tubulações diretamente nas casas e oom
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escoadouros adequados para águas servidas. Nos países desen.
volvidos há muitos anos que é exigido como equipamento nun1

..

mo sanitário da unidade domiciliar latrina, banho e pia.

A

Conferência Inter-africana sobre Habitação e Urbanização, em
Nairobi, 1959(ZO)

colocou que as latrinas comunais são imp~

pulares em todas as partes.
Em resumo, se entendem por regulamentos da

~a

bi tação as disposições aplicáveis com efeito retroativo a edi
·fícios residenciais e a locais existentes; nalguns pontos ur
banas se estabelecem requisitos básicos para novos edifícios
residenciais. Os primeiros ensaios modernos para regular
ocupaçao e a construção das casas começaram em Londres,

a
por

volta de 1850, como já foi visto na INTRODUÇÃO. Em Nova York
grupos de

veis a casas de pensão e a casas de c6modos com excessivo nfi
mero de pessoas. SWIFT e SHAW assinalam que a lei

ingl~sa

de

1890 sobre a habitação da classe trabalhadora era aplicável a

todas as casas.
"( ... ) estabelecia firmemente o princípio da der
rubada ou reconstrução de grupos de casas e a se
paração de casas insalubres ... O procedimento
para os meios de separação se modificou com
o
.
.
tempo, mas continuou-se aplicando o · pr1nc1p1o
fundamental de exigir aos proprietários das ca.
sas inadequadas que as conservem em
condições
normais de habitabilidade, segundo normas ma1.s
" (21)
ou menos aceitas

..

A lei inglesa de 18.90 (Housing of the

Working

Class) previa a concessão de subvenções a proprietários

que
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efetuem as reformas necessirias. Para ter direito a uma

sub

vençao, os proprietirios de moradia de aluguel, feita a

re-

forma necessária, deviam ter casas-que atendessem a 12 requ!
sitos fundamentais:
1) estar em bom estado e nao ser

fimid~;

2) estar adequadamente iluminada e ventilada;
3) dispor de igua potivel em quantidade suficiente;
4) estar provida de meio eficaz de aquecer a igua;
5) ter uma latrina

higi~nica;

6) ter quarto de banho;
7) ter pia;

8) dispor de modo eficaz de evàcuação de dejetos

lí-

quidos;
9) d.ispor C! e
.,

tomada~

de-lu7. em cada qtw r to;

10) dispor de instalação adequada de calefação;
..
11) dispor de cozinha e dispensa bem instaladas;

12) dispor de sítio para armazenar combustível (se necessirio)
Nos Estados Unidos, Lawrence Veiller foi um dos
precursores

da legislação habitacional em Nova York.

Antes

dele, o conjunto de leis sobre saneamento da habitaçãQ s6 era
aplicável a casas de aluguel, como já foi visto.
No Brasil (S.PAULO) o primeiro c6digo de obras
data de 1886 (vide

INTRODUÇÃO)~

Zonas da cidade, porém, par-

ticularmente afetadas pela epidemia de febre amarela que as-·
solou a cidade em 1893, eram

de~samente

povoadas por

ços. Um exemplo 6 Santa Ifig5nia, que na época contava

corticom
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uns 60 cortiços (Relatóriode Exame e Inspeções das

Habita-

çoes Operárias e Cortiços do Distrito de Santa Ifigênia, citado por KOWARICK e ANT(ZZ).

Hi alguns tipos de normas habitacionais,

que

podem ser categorizadas da seguinte forma:
1) normas impostas para as casas construídas e

admi-

nistradas pelo Estado;
2) normas impostas para se ter direito a

empr6stimos

estatais para a construção de casas novas;
3) normas mínimas aplicáveis a transformações e melho
leis

ria de edifícios residenciais (ex.: algumas

inglesas sobre habitação e as condições estabeleci
das pela Administração Federal de Habitação nos

E~

tados Unidos para garantia hipotecária de empr6sti
mos para reformas em edifícios antigos, em bairros
satisfatórios);
4) Regulamentos de construção que se aplicam lcgalmen
te a todos os novos edifícios residenciais

(Códi-

gos de Obras) ;
5) Regulamentos que se aplicam
a) com efeito retroativo em casas eci zonas de reabilitação
b) em edifícios insalubres
c) a todos
Aq~i,

o~

edifícios

e mais especificamente em §ão Paulo,

as

casas construídas e administradas pe·lo Estado (COHAB,

... por

exemplo) acabavam por possuir regulamentação especial,

pois
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nao eram submetidas i aprovaçao de plantas por parte de órgão
competente da Prefeitura. De resto, todas as unidades, ao en
caminharem seus pedidos de construção, passam pela aprovação
de órgão municipal, que fiscaliza posteriormente essa edificação. O Código Sanitirio e o Código de Obras .Municipal

nao

permitem alguns tipos de insalubridade, mesmo a título

re-

troativo, ou seja, uma dada unidade que obed.ecia ao Código e
as normas vigentes e que com o passar do tempo torna-se insa
lubre esti sujeita a interdição. Quanto ao item 3 (normas mí
nimas apliciveis a transformação e melhoria de edifícios

re

sidenciais), trata-se de solução que tem tramitado entre

t~c

nicos que no momento discutem possíveis interven~5es em

zo-

nas deterioradas de cortiços. Tem-se pensado em obrigar

os

proprietirios de alguns tipos de cortiços que podem ser obj~
to de melhoria (ex.: cortiços tipo "vila") a enquadrar o seu
imóvel no Código de· Obras e Código 'san~.tirio mediante o oferecimento de apoio financeiro e ·vantagens fiscais, condicio·nando-os a um teto de aluguel que ele poderia cobrar do loca
tirio, durante um certo prazo.
Esse expediente já surgiu em São Paulo na Lei
nv 1098, de 08 de junho de 1908, que estabelecia favores
construção de casas operirias

~

a

as isentava, por 15 anos, de

impostos municipais, de taxas sanitirias,

al~m

de

junto is Caixas Econ6micas iinhas de cr~dito que

procurar
facilitas-

sem a compra ou construção desse tipo de unidade. E, para po
der usufruir dessa lei, os proprietirios obrigavam-se, entre.
outras causas, a cobrar um aluguel menor que um teto previamente·determinado, de acordo ·com o capital
vel.

apl~cado

no

-

. o1m
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O Comitê de Especialistas em Higiene da Habita
çao que escreveram o Informe Técnico 225 ( 23 ) tentaram um exer
cício de comparação de normffi e regulamentos. A título

ilus

trativo, acrescentaram-se as normas paulistas. Assim

foram

estudadas normas da:
1) APHA (American Public Health Association)

2) U.H.C.

(Uniform Housing Cede, da Associação Internacional dos Funcionários da Construção, ed. 1958,
California)

3) U.B.C.

(Uniform Building Cede, ed. 1961,· da Associação de Funcionários da Construção, Calif6rnia)

4) N. York Cede (Minimum housing standards Ordenance,

vol. II de Housing Cedes, the Key of Housing Conservation, preparados pelo Estado de Nova York a
.
(24)·
Uni ted Sta tes Housing and Home Finance Agency)
r"',..'

5) C6digo de Edificações do Município de São Paulo \J. =>J

E claro que apenas

~lguns

itens

sao

compara

dos, como ilustração dos diferenciais entre os diversos

-

o r-

gaos normativos.
a) em relação a janelas nos cômodos.
APHA

atribui pontos negativos a qualquer peça
sem janela;

UHC

a superfície da janela de cada peça habitável deverá ser de pelo menos 1/8 da área
2
do solo e em nenhum caso inferior a 1m .

N.Y. Code

cada peça habitável deve ter luz natural·
equivalente à transmitida por cristal ela
.rode uma superfície de 10% da área do. so
lo.
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códigos de Obras divide as peças entre as de permanência pro
do M. S. P .
· ou repouso; estar ou 1azer;
1ongada (d orm1r
trabalhar, ensinar ou estudar; preparo
e
consumo de alimentos; tratamento ou recupe
ração; reunião ou recreação) e transitória.
Recomenda que a relação abertura/superfície
do solo seja 1/7 .nos ambientes de permanên
cia prolongada e 1/10 nos de permanência.
Atenta também que cada abertura deve dar d!
retarnente para logradouro, espaço externo,
interno ou corredor, para efeito de ilwninação, ventilação e insolação. Não
serao
consideradas aberturas para o Sul,
cujos
o
planos façam angulo menor que 30 com a di
reção L-0. Além disso, a abertura deve garantir urna hora de sol a pelo menos 1 m do
solo, no dia mais curto do ano
(solstício
de inverno)
b) Dimensões das peças
APHA

U.H.C.

N.Y. Code

Código de Obras
MSP

pelo menos urna peça deve ter 15 m2 • Se hou
ver duas ou mais peças, deverá haver pelo
- . com 11 m2 de area.
menos um dornn. tor1o
pelo menos urna peça deve ter superfície de
2
11 m ; cada peça utilizada para do1111ir deve
2
2
ter 8m ; a cozinha terá pelo menos 4,5 m •
· uma peça pelo menos devera- ter 17,5 m2 ; ca2
da peça habitável deverá ter 7,5 m ; a cozinha não terá menos que 5,5 m2
a· soma das áreas das peças de
prolongada deverá ser superior
área mínima de uma peça é de 4

permanência
2
a 20m ; a
2
m•

c) Lavatórios
APHA

U.H.C.

todos os ocupantes da casa devem ter acesso
a wn lavatório.
não se estipula esse requisito
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N.Y. Code
Código de Obras
do MSP

nao se estipula esse requisito
nao fala apenas em lavatório, mas preconi
za pelo menos 1 compartimento destinado a
banho.e instalações sanitárias, com a rea
não inferior a 2m2 ; havendo mais de
um
compartimento, os outros têm área mínima
de 1,20 m2 .

-

) Escadas e saídas de incêndio
APHA

3 ou mais unidades com entrada comum, · em
dois ou mais pisos devem ter 2 saídas.

UBC

deve haver 2 saídas en1 edifícios com mais
de 10 inquil~nos; os edifícios que possan1
alojar mais de 500 pessoas tem obrigação
de contar com 3 saídas. Quanto às escadas:
1 - a largura mínimas das escadas é
de
75 em
2 - podem ser de Tik1deira de 5 cn1 de espe~
sura se o edifício tiver até 3 pisos;
caso contrário, é obrigatório o uso
de material incornbustível
3 - os degraus deverão ter ·espelho de 23
·em e altura de 20 em, no máximo.

N.Y. Code

todas as casas para uma ou duas famílias
devem ter saídas secundárias; as habitações múltiplas devem estar providas de saí
das "aprovadas" pelo código.

Código de Obras
. do MSP

Considera-se escada de segurança a escada
ã prova de fogo e fwlli1Ça, dotada de antecâ
mara ventilada. Todas as paredes e pavimen
tos das caixas das escadas e das antecâma
ras deverão ter resistência a 4 horas .de
fogo, no mínimo. Os acessos de cada andar
à antecâmara,. bem como dessa à caixa de es
cada,' abrirão sempre no sentido de
quem
sai para o exterior e cada porta não pode
rá ter vã.o inferior a 0,80 m, com resistência ao fogo de 1,30 h no mínimo, e ·altu
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ra livre de pelo menos 2m. A largura míni
ma das escadas de uso comum ou coletivo,i_!!
clusive as de segurança, será de
l,SOm
(hospitais, clínicas, escolas, locais de
reuniões esportivas, recreativas, sociais
ou culturais) e 1,20 m para as demais edi
ficações.
A largura máxima permitida será 3,00 m. As
escadas de uso privativo terão largura mí
nima de 0,80 m. Os degraus das escadas. de
verão apresentar espelho (a) e largura (1)
que satisfaçam a relação O, 60 ~ 2a + 1 <
0,65 m.
As alturas e larguras máximas e mínimas ad
mitidas são:
I - Quando de uso privativo
a) altura máxima 0,19 m
b) largura mínima 0,25 m
II- Quando de uso.comum ou coletivo
a) altura máxima 0,18 m
b) largura mínima O, 27 m
e) Instalações elétricas
APHA.

considera pontos negativos quando nao
aquecimento.

U.H.C.

a instalação elétrica não deve oferecer p~
rigo. Cada peça habitável deve ter tomada
e lâmpada.

N.Y. Code

a instalação elétrica deve responder a nor
mas geralmente aceitas.

Código de Obras
do MSP

as instalações de luz e força é obrigatória, calculadas, projetadas e executadas
tendo em vista a higiene e o conforto dos
usuários, de acordo com as normas técnicas
oficiais.·

há

f) Calefação
APHA

considera. pontos negativos quando _... falta
fonte central de calor.
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o

U.H.C.

a calefação deve ser capaz de manter 21
nas peças habitáveis. Os tipos de aparelhos devem ser devidamente aprovados pelas normas técnicas.

N.Y. Code

a calefação deve ser capaz 21 nas peças
habitáveis.

Código de Obras
do MSP

não consta

o

g) Ventilação das cozinhas

APHA

não estabelece requisitos de ventilação
na cozinha.

U.H.C.

utiliza os requisitos do capítulo 51
Uniform Building Code.

U.B.C.

admite um respiradouro com secçao mínima
de 180 cm 2 .

N.Y. Code

comenta somente da obrigatoriedade de se
prover meios suficientes de ventilação.

Código de Obras
do MSP

a relação piso/abertura se mantém em 1/7;
a área inferior da abertura não
deverá
2
ser inferior a 0,30 m e metade, no míni
mo, da área de abertura deverá pennitir
a ventilação. A distância entre a face in
ferior da verga de abertura e o piso não
poderá ser inferior a 1,80 m.

do .

Inúmeras outras comparaçoes poderiam ser feitas, permitindo ver a relatividade das normas e padrões, por
lugar (Califórnia, N. _York, São Paulo) e por data

(década

de 60 para os Estados Unidos; década de 1970 para o Brasil).
Os dados apresentados não pretendem ser exaustivos para

um

estudo comparativo sobre códigos. São, apenas, itens de reflexão. Constituem ponto de partida e nao de chegada.
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Pretendem, como base em alguns exemplos,
denciar o quanto os padrões e normas se acham

cvi

plantados em

realidades culturais que variam no espaço e no tempo. Daí a
necessária relatividade desses parâmetros, que variam
mudanças sócio-culturais quanto ã forma de habitar c com
avanço da tecnologia.

com
o
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3. INDICADORES DE QUALIDADE

r~BITACIONAL

A eleição de indicadores

de~ende

nao s6 do mar

co te6rico com o qual se está trabalhando, mas de uma

série

de decisões referentes às possibilidades técnicas de medição.
"Foi condicionada não apenas pela sua capacidade
de refletir as condições concretas da situação
habitacional, mas também pela possibilidade téc
nica de-rnensuração oferecida, assim como
pela
disponibilidade dos dados em estatísticas . publ!
cadas, de fácil acesso e de atualização peri6. " . (26)
d1ca
· Marcus OLSENC 27 ) estabeleceu um conjunto
qualidades 16gicas pelas quais julga os

de

indica~ores:

1) devem ser mutuamente exclusivos: nao pode
duplicação;

existir

2) devem ser completos: colocando todos os indicadores juntos, os fatores relevantes devem ficar cobertos;
3) devem permitir agregaçao de novos dados;
4) devem revelar claramente quais grupos são afetados,
e de que maneira;
5) devem ter sensibilidade bastante para conseguir al
gurna espécie de predição.
No caso concreto da "qualidade habitacional",a
variedade de contextos, bem corno a diversidade de

objetivos

tornam problemático o.estabelecirnento de indicadores que

se

adaptem a diversas realidades. Seriam tão genéricas que

pe!

deriarn o seu poder de rnensuração.
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MARCUSElZtlJ sugere que as metas da política h~
casas

bitacional norte-americana -- construir mais casas e
melhores -- ou seja, metas claras, mensuráveis e

operacio-

nais,
"expõem falsamente e ainda ocultam facetas do pr9_
blcma habitacional; ... que a presente definição
dessas metas é circular, e tendem a auxiliar alguns grupos e prejudicar outros".
Entra aí sobretudo a discussão dos indicadores
que vao classificar uma casa como "sub-normal". Marcuse

dis

cute a relatividade do conceito. Exemplifica que um homem p9_
de tolerar adequadamente um sanitário externo, sabendo que é
temporário e que com isso conseguirá, por exemplo,

maior sa

lário e melhor emprego. Cita Lisa Pealttri, com seus

"Slurns

of hope" e "Slums of dispair", onde é demonstrando que idênticas

~ondições

de moradia conduziam a respostas individuais

completamente diversas, dependendo das perspectivas de
gó, da conjuntura política, etc.
KRISTOFF(zg) comenta que
"dado o problema de mudar os padrões da
casa
aceitável com o tempo, uma questão aponta sobre
a realidade dos critérios de necessidades habi
tacionais que tem sido adotados até então. Esta
questão condiz particulannente com o conceito de
"sub-normal" , tal como é definido corno base para
o critério do censo. ~fuitas p~ssoas têm critica
do esta medida, particulannente depois que falhou no reconhecimento, excepto ele forma ligeira, de muitas deficiências definidas pelos códi
de
gos: quartos interiores, tamanho adequado

empr~
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quarto, problemas com fogo, luz e poluição".
"Além disso, os indicadores utilizados até então
pelo censo não compreendem deficiências · ambientais~ hoje aceitas como contribuindo para a falta de habitabilidade de determinada vizinhança.
Exemplos destas deficiências são: lixo nas ruas,
calçadas esburacadas e quebradas, ruas nao pav1mentadas ou esburacadas, falta de iluminação pública, esgoto e drenagem insuficientes,
barulho
e tráfego pesado. Juntam-se a isso problemas relativos ã segurança pessoal e da propriedade, vizinhanças com grande concentração de desemprego,
delinquência juvenil e tráfico de narcóticos".
Entretanto, apesar da crítica, Kristoff

conti

nua usando indicadores habitacionais com finalidade de
insumos ã política de moradia. Reconhece que não são
tos, ãs vezes podem viesar uma realidade, mas, pelo
até o

~omento,

dar
compl~

menos

são insubstituíveis.
Evidencia-se a necessidade de uma

uniformiza

çao de conceitos e indicadores; sem a qual torna-se

proble-

mática a avaliação e a intercomunicação dos trabalhos em cur
so e dos iesultados dos censos habitacionais.
Da mesma forma que um trabalho do Centro de Es
tudos e Pesquisas de Administração Municipal (S.PAUL0)( 3 0) de
finiu índice urbanístico, um indicador habitacional pode ser
entend~do
ci~as

como uma expressão matemática de relações estabele

entre o espaço que concerne a ·unidade de moradia e

as

grandezas representativas de características sócio-econômicas
e demográficas da população que aí reside.
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Observou-se que nem todos os indicadores possf
.veis de cálculo apresentam interesse. Pelo contrário,
"a inclusão de um número demasiado de conceitos
poderia colocar em perigo o êxito dos resultados.
Assim, talvez seja suficiente e em muitos casos
conveniente limitar o número de indicadores, sobretudo nas zonas menos envolvidas, e atribuir
maior importância à exatidão e eficácia da obten
ção de dados com menos conceitos"
(ORGANIZAÇÃO
3
DAS NAÇOES UNIDAS)( l).
Na sua publicação sobre indicadores

estatísti·

cos .das condições habitacionais, a ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇOES
UNIDAS( 3 Z) recomenda a eleição dos seguintes indicadores básicos, ap6s iecolher resultados de diversos comitês, objetivando indicar estatísticas que permitam a cada,país
a sua situação habitacional em

rela~ão

avaliar

à situação de

outros

...

pa1ses:
1) percentual da população que reside em "casas";

2) percentual de casas com taxas de ocupação igual ou
superior a 3 pessoas por cômodo;
3) percentual de casas com água corrente, corretamente transportada por tubulações,.dentro dela ou fo
ra a menos de 100 m.
4) percentual de casas com instalações sanitárias.
Recomendam também uma.série de indicadores suplementares:
· 1) percentagem da população que reside em casas

sificadas como "rústicas",·"improvisadas",
destinadas a habitar-se";

elas
"não

194.

2) nfimero

m~dio

de pessoas por habitação ocupada;

3) percentagem de casas em zona urbana com
utilizando descarga de água (urbanas) ;

latrinas

4) percentagem de casas com latrinas sem descarga de
água e ligadas a outro tipo de destino dos dejetos;
5) índice de construção de casas em relação com as ne
cessidades habitacionais.
Segundo o documento das Nações Unidas,

esses

indicadores se prestam principalmente para avaliar a

escas-

·sez de moradias. Assim seriam mais eficazes para o

estudo

.das condições habitacionais onde a situação é precária,

so-

bretudo no que se refere ao estabelecimento de diferenças en
tre eles e os países desenvolvidos. À medida que a

situação

habitacional melhore, diminuiria a significação dos indicado
rcs, que teriam que ser substituídos por mensurações mais so
fisticadas.
Os indicadores estabelecem implícita ou
citamente

certa~

normas. Para os fins de cada

expl~

localidade de

vem sofrer os reajustes· necessários. Dessa maneira onde

os

problemas habitacionais forem mais qualitativos que quantita
tivos, o percentual de pessoas que moram em "casas" não é·in
dicador satisfatório. De forma análoga, em lugares de

baixa

densidade demográfica a percentagem de unidades com mais

de

3 pessoas por c6modo habitável pode· ser insignificante.
A Organização das Nações Unidas recomenda . que
se·faça um censo habitacional·em conjunto com o demográfico,
a cada 10 anos. Quinze países da América do Sul e

·central

utilizaram questionários detalhados sobre moradia. Já

em
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19~0

alguns países incluíram quesitos domiciliares nos

seus

boletins censitários. As características principais investigadas pelos diversos

censo~

habitacionais de alguns

países

americanos encontram-se no quadro 8, da publicação "Censo de
Habitacion - analisis de los conceptos y procedimientos usados bajo el Programa del Censo de las Americas de 1980, Union
Panamericana, p. 32-37". ( 33 )
Não se

pretend~u

reproduzir aqui o quadro 8 da

publicação acima referida, inclusive por sua extensão. As ca
racterísticas principais investigadas foram arroladas separa
damente para o edifício e para a unidade domiciliar. Em rela
çao ao edifício, verificava-se localização, pertinência, ida
de, ·serviços p6blicos externos, área total do terreno e área
cob~rta.

assim. como os tipos de irea livre (p5tio, corredor,

calçadão, jardim, horta), n9 de andares, n9 de unidades dom!
ciliares, estrutura (processo e momento da construção, materiais estruturais, materiais pr~dominantes nas paredes,

pi-

sos e tetos), destino do edifício, uso do prédio, tipo

de

construçio (isolado ou geminado) , tipos especiais de constru
ção (barraco,

traile~,

barco etc) instalações

~o

edifício,

valor do prédio, impostos, aluguéis, hip~tecas.
Convém esclarecer que dos 9 países

investiga-

dos pela equipe da publicação acima· citada (Argentina,Canadá,
Col6mbia, Costa Rica, El

Salva~or,

Estados UnidostGuatemala,

Honduras e Venezuela) nenhum preencheu todos os quesitos ..
Em relação i unidad6 domiciliar, as

caracterí~

ticas consideradas relevantes referiam-se ao chefe da

famí-
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lia (ocupação), ano de ocupação da casa, habitantes da

casa

(n9 de famílias, total de residentes, total de não

residen-

tes), materiais predominantes (nas paredes, pisos,

telha-

transit6ri~,

dos), estado de ocupação da casa (vaga, ocupada,

destino da unidade desocupada (venda, aluguel, etc),

motivo

da não ocupação da unidade (em reforma, etc), habitabilidade
da casa, n9

de quartos (dormit6rios e outros), serviços

comodidades (igua: tipo e uso; latrinas: tipo, destino
dejetos e localização; banho: n9 e uso), serviços de

e
dos

infra-

·estrutura, iluminação, cozinha (local, coletiva ou não, tipo
de combustível). A este retrato físico agregavam-se
econ6micos quanto a propriedade, aluguel, valor

~a

dados
proprie-

dade, hipotecas, dívidas, sub-locação. Investigavam-se
bem dados referentes a calefação, lixo, membros na

tam-

família

que auxiLiaram ua construção.

r:
Novamente aqui nenhum dos· países arrolados
encheu todos os quesitos, embora cada quesito que

pr~

consta do

qúadro tenha sido objeto de investigação por algum país. Por
exemplo, apenas a Guatemala investigou

qu~ntos

membros da fa

mília trabalharam na construção.
Antes do censo de 1960, As Nações Unidas fizeram um esforço de uniformizaçã~, através de uma

publicação
"Princípios Generales para um Censo- de la Vivienda"C 34 ). Re

comandavam que se observasse:
- estado geral dos edifícios e das casas individuais;.
- exist6ncia de

~nstalações

sanitirias bãsicas;

- n9 de habitações coni mais de 1 pessoa. por quarto;

. 1 g 7.

- condições da casa (em.bom e~tado, deteriorada ou
estado ruinoso, conforme normas da APHA).

em

referia~

Em relação a condições de saneamento,

se especificamente a falta de instalações sanitãrias particu
lares, i falta de quarto de banho e de ãgua córrente.
Segundo a publicação, estes sao os dados

mais

úteis como apoio a informações de morbidade e mortalidade.
Outro documento das Nações Unidas

"Principies

and Recomendations for the 1970 Housing Census'', fornece uma
lista de temas que deveriam ser investigados.
DAS NAÇOES UNIDAS, 1967)( 35 ).
Os tópicos

.(ORGANIZAÇÃO

em 3

foram

gori's principais, relativas ao edifício onde esti situada a

-

moradia, ã própria unidade e ã população domiciliar.
Destes itens constam alguns, como tipo de edifício, cBmodo habitivcl e material de

con~trução

que não são

facilmente definíveis. Por tipo de edifício entende-se

elas

sificação simples, g6nero casa ou apartamento, rústica ou de
finitiva.
Quanto ao material de. construção, o

programa

recomenda, tal qual para 1950 e 1960, a obtenção de
çoes sobre o material predominante. Privilegia a

informainformação

para as paredes externas, afirmando que, se necessirio,
letar-se-ia o predominante nos telhados c pisos, de
com .s tipos de materiais considerados significativos

co-

acorde
para
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fins de trabalho.
No Censo de 1970, quatro naçoes americanas nao
investigaram o terna (Canadá, República Dominicana, · Estados
Unidos e Brasil). México e Chile comentaram que a questão co
locou diversas dificuldades de padronização, sobretudo

quan

do o entrevistado não era dono da unidade; desconhecendo

os

materiais de sua construção. Além disso, era difícil para os
pesquisadores diferenciar alguns materiais. O Brasil

limi-

.tou-se a incluir, na sua folha de amostra que cobria 25% dos
domicílios, características das famílias conviventes (única,
parente, não parente), se o domicílio era particular ou

co-

letivo, rústico, durável ou improvisado, próprio (em

pagame~

to ou já pago), alugado ou cedido, valor do aluguel

mensal,

tempo de residência e condições de infra-estru'tura (água,
goto, luz elétrica), além da presença de alguns

e~

utensílios

domésticos e do número total de cômodos e dos cômodos

que

servem de dormitório.
Já no Cens~ de 1980, tanto o boletim da

amos-

tra de 25% dos domicílios corno· o boletim usado em todas

as

unidades introduziram quesitos relativos ao domicílio.

Os

itens inquiridos para todos os domicílios foram: se a
era particular ou coletiva,

perma~ente

ou improvisado,

casa
casa

ou apartamento. Perguntavam-se tamb.érn as condições de ocupação: domicílio próprio· já pago, ainda em pagamento, alugado,
cedido (por empregador ou particular), outro.
No Boletim da amostra

~speci~icavarn-se

quesitos para os domicílios particulares permanentes:

outros
tipo
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(casa ou apartamento) , material predominante nas paredes (a!
·venaria, madeira, taipa não revestida, material aproveitado,
outro), material predominante no piso (madeira, cerâmica, ci
mento, material aproveitado, tijolo, terra, outro), cobertura (laje

d~

concreto, telha de barro, telha de cimento amian

to, zi?co,_madeira, palha, material aproveitado, outro).
condições de infra-estrutura foram extrem~mente

As

detalhadas,

verificando-se o abastecimento de água (rede geral, poço

ou

nascente, outra forma, com ou sem canalização interna), instalações e escoadouro sanitário (rede geral, fossa

septica,.

fossa rudimentar, outro, não tem), se a instalação sanitária

é comum a mais de 1 domicílio. Repetem-se no boletim da
tra as questões relativas à condições de ocupação

amo~

(próprio,

alugado, cedido), valor do aluguel ou prestação mensal, tem.
po d e res1. d-encla,
total de cômodos, .cômodos ser v lnào àe dor-

mitório, utensílio e combustível usado para cozinhar,
de perguntas sobre utensílios domésticos (telefone,

além
rádio,

geladeira, televisão, automóvel). Inquiria-se também se a ca
sa possuía iluminação élétrica com ou sem medidor.
Percebe-se assim para 1980 um maior detalhamen
to das condições domiciliares, em relação ao censo anterior,
onde não entrava nenhuma questão sobre os mate.riais de construção. Assim, pela

pr~meira

vez ter-se-á um retrato mais de

talhado da situação habitacional bràsileira.
Quanto ao nGmero de c6modos, as Nações
recomendam o, uso do seguinte conceito:
·"um cômodo pode ser definido como um espaço situado numa wlidade de habitação, fechado por . pa

Unidas
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redes que se elevem desde o solo até o teto ou p~
lo menos até uma altura de 2 m a partir do solo,
e que tenha superfície suficiente para uma cama
.
2
.
destinada a uma pessoa adulta (pelo menos 4 m ) e
um mínimo de 2 m na parte mais larga~ Nesta cate
goria devem incluir-se os dormitórios, salas de
jantar; de estar, vestíbulos habitáveis,· quartos
de empregada, etc. Kitchinettes, varandas, banhei
ros não devem ser considerados corno quarto"•( 36 )Com respeito ã inclusão ou não da cozinha como
cômodo habitável, 8 países americanos a incluíram
~stados

(Canadá,

Unidos, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e

Venezuela) .
No presente trabalho

categ~riza-s~

4 grupos de

indicadores, relativos:
- ao terreno
- às condições de ocupaçao
- às características físicas
aos serviços
Percebe-se desde já que estes indicadores

não

avaliam o "meio residencial". MARCUSE~ 37 ) fornece uma matriz
que acredita detalhar com maior cuidado todos os aspectos re
lativos a habitação:
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Unidade

"In put"

Meio residencial

físico

estrutura
ruas, esgoto, redes públi
encanamento, aquecimento, etc cas de água e iluminação~
etc.

st.~rviços

manutenção, serviços pÚblicos, lixo, polícia, etc.
etc

sócio-econômico propriedade, aluguel, etc.

composição étnica da comunidade, poderes políti~
cos, etc.

FONTE: MARCUSE, p. 17 •

Entretanto, embora a matriz de Marcuse ofereça
um referencial teórico, até hoje não se tentou

operacionali

zá-la.
Não se pretende esgotar,

co~

as 4.dimensões es

colhidas, todos os problemas referentes a indicadores habita
cionais.
Os critérios utilizados na seleção dos 4

gru-

pos obedeceram.não só à revisão bibliográfica como a problemas de operacionalização_das variáveis envolvidas e ã capaci
dade do indicador de refletir as condições reais da

habita-

ção e avaliar sua variação no tempo.
Constam do trabalho dois tipos de índices:
-os que relacionam espaço e-realidade sócio-econômica (ex.: unidade de área por habitante, pessoas por
cômodo)
- os que relacionam espaço entre s1 (ex.: área de cons
trução por área do terreno, materiais predominarites,
superfície do terrenp por casa, etc.)
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3.1. INDICADOR TERRENO
Tentando verificar o comportamento do indicador
terreno, utilizam-se as seguintes variáveis:
a) - área do lote
b) - índice de ocupaçao dos terrenos
c) - índice de utilização dos terrenos
d) - índice de elevação (número médio de pavimentos)
a) Área do Lote
Em relação i área do lote, em São Paulo,

pela
2
Lei Municipal 8871, de 1979, o lote mínimo, antes 250 m ~ foi
2
rebaixado, para loteamentos populares, para 100m . Entretan
to, a lei federal nv 6.766, de 20.12.1979 estabelece como lo
?

te mínimo 125 mú, provocando uma certa confusão com as
mas municipais paulistanas. A lei federal (chamada

nor-

comumen-

te Lei Lehman) diz que que
2
"os lotes terão área mínima de 125 m (cento
e
·vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de
5 (cinco) metros, salvo quando a legislação esta
dual ou municipal detenninar maiores exigências,
ou quando o loteamento se destinar a urbanização
específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados
pelos órgãos·pÚblicos competentes".
Percebe-se, entretanto, que as normas

mínimas

quanto ao tamanho dos lotes não são obedecidas pelas populações pobres da periferia paulistana. Pesquisa numa quadra do
Jardim Carombé., na zona noroeste de São~ Paúlo C38 ) ,
mostrou.
que entre os 57 lotes com domicílios pesquisados pela equipe
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1~

da EMURB que

trabalhava, apenas 2 poderiam ser !egulariza

dos e enquadrados na lei.
b) !ndice de ocupaçao
Pelo índice de ocupaçao procura-se dimensionar
a intensidade da ocupaçao física dos terrenos urbanos.

Inte

tamb~m

para

ressa não apenas para análise da realidade, mas
fins de regulamentação e controle.

Pode ser expresso pela relação entre a área do
terreno ocupada pela construção e a área total do ·terreno. A
área do terreno ocupada pela construção pode ser definida co
mo a projeção vertical sobre o solo das áreas construídas no
terreno.

-

Sua expressao matemática e a seguinte:

- t = c em que
A

t

= taxa de ocupaçao

c

= are a do terreno ocupada por construção

A

- a total do
= are

Normalmente

terreno considerado
~

expresso por fração

ordinária

(1/3, 1/4, 1/5, etc) ou por fração decimal (0,33, 0,25, 0,20,
· etc) .
Esse índice revela a área livre de construções
sobre o terreno, e se constitui num .primeiro indicador
co~dições prováveis de ilumin~ção, insolação, ventilação

·das
e

isolamento das edificações e a disponibilidade de área livre
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de terrenos para jardins, pátios de.recreio e estacionamento
de veículos, quando aplicado a áreas mais extensas e não lote por lote.
c) fndice de utilização
O índice de utilização do terreno relaciona
área total construída (B) e a área do terreno (A) em que

a
a

construção se situa, tendo como expressão matemática:
u

=

B
A

. Na regulamentação e controle, A é um dado

da

realidade, o u é fixado na regulamentação a fim de se ·estabe
l~cer

certos limites para B.

-

E um Índice extremamente importante quanto

a

I'

inte~sidade do uso do lote, mas não é suficiente quando

en-

tram em pauta consideraç5es paisagísticas ou de forma

das

construç5es e espaços abertos. Sua fixação deixa grande flexibilidade quanto ã forma e recuos das construç5es, pois

o

número de .pavimentos e o espaçamento entre as construções não
é fixado pelo índice de utilização.
d) fndice de elevação
O índice de elevação, ou número médio de
mentos, é a relação entre a área

con~truída

total e a

do terreno ocupada pela construção.
Sua expressao matemática é a seguinte:
n

-

B

c

onde

pavi
....

are a
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n
B

= índice de elevação
= área construída total

c=

área do terreno ocupada por construções
Percebe-se que o Índice, tal corno definido, nao

fornece o número máximo de pavimentos de urna construção. porque a área ocupada total nem sempre atinge o mesmo

número de

pavimentos. E por esse motivo que se define corno o

numero me

-

-

dio de pavimentos.
A regulamentação direta do índice de

elevação,

outrora bastante utilizada, vem sendo progressivamente relega
da em favor dos outros dois Índices anteriores: de ocupação e
de utilização, que traduzem de forma mais clara o uso do

lo-

te.

3.2. CONDIÇOES DE OCUPAÇÃO
Nesse item far-se-á urna tentativa de escolha de
rnensuradores da quantificação do espaço habitável adequado.
"A proposição de áreas mínimas capazes de respon
der às necessidades
habitacionais encerra dificul
.
.
dades praticamente intransponíveis. As necessid~
des de espaço habitável vari~ em função do clima
e de condições econômicas, sociais e culturais"
(BRASIL, 196G) ( 39 ) •·

O espaço habitável adequado é geralmente definido através do número e dos.tipos de cômodos e da área
berta que deve caber a cada morador.

co-

ZUó.

Selecionam-se normalmente os seguintes

indica

dores:
a) área do imóvel
b) famílias por domicílio
c) pessoas por domicílio
. 2

d) m por

pe~soa

e) pessoas por cômodo
a) Área do imóvel
Com relação aos padrões mínimos de unidade
bitacional, apesar da flexibilidade que o concéito de
tação decente" abriga, conforme o já discutido em

ha

"habi

ite~s

ante

riores, convencionaram-se alguns mínimos habitáveis.
Assim, publicação da UNIAO PANAMERICANA (
(195~)

.

.

2

.1 n I
-~_,

.

recomenda 60 m· como superfície mínima habitável para

família censitária

m~dia

de 5 a 6 pessoas.

Os tipos de cômodos normalmente aceitos
exig6n~ias

como

mínimas são: um ou mais cômodos habitáveis, cozi-

nha, banheiro e depósito.
As NAÇOES UNIDAsC 4l) tamb~m propoe superfícies
mínimas relacionadas com o n9 de pessoas da família.
tanto, definem um índice de capacidade, expresso pela
çao dormitório/ocupantes. (IC)

Para
rela-
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TABELA I -Área dos cômodos, em função do índice de capacidade, em metros

quadrados
I. C.

2/3

2/4

3/4

3/5

3/6

4/6

4/7

4/8

5/8

5
13.

8

6
14
7
14
12

8

8

6
16
8
14
12
12

6
16
8
14
12
.8

7
17
8
14
12
12

--

8

8

8
18
8
14
12
12
12

8
18
8
14
12
12
8
8
4

COMJOO
Jantar
Estar
Cozinha
Dormitório(casal)
29 Dormi tório
39 Dormitório
49 Dormitório
59 Dormi tório
Banho e/latrina
Banho s/latrina
Latrina
Lavabo
Dispensas
Dormi tório SUI;>l·

5
13
6
14
8

5
13
7
14
12

7
14

-4

4

1,5
51,5

1,5

4

1,5

4
4
1,2
1
2

4
1,2
1
2

60,5 69,2 76,2
FONTE: ANDRZEJEWSKI, A. et al (4l), p. 107.
TOTAL

56,5

4
1,2
1
2
80,2

4
1,2
1
2,5
86,7

1,2
2
2,5

1,2
2
2,5

8

8

93,7

97,7

Resumindo estes dados para famílias de 3 a

· 5

pessoas, tem-se
Sala de estar e jantar
Cozinha
19 Dormitório
29 Dormi:tório
39 Dormitório
Totàl

18,5 m2
6,5 m2
13 m2
2
11 m
2
8 m
2
57 m

FONTE: ANDRZEJEWSKI et al, p. 108
A mesma publicação coloca como irea mínima pa2
ra um quarto de 2 pessoas a sup~rfície de 10,6 m , partindo
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2

do princípio que necessita-se 7,6 m~ como área vital, 1,5 m
2
como área de·circulação e 1,5 m como área para armários.
Normas da American Public Health
fornecem, para

dor~it6rios,

Association
2

um mínimo de. 4,5 m /pessoa, para

que o quarto'comporte cama, armário e cadeira. Recomendam um
2

mínimo de 6 m para um dormitório ocupado por uma pessoa
2

mais 4,5 m para cada indivíduo a mais que se introduz na

e
p~

ça.
Lei britânica de 1957 relaciona o numero de pe
ças ao número de ocupantes permitidos.

TABELA II: Relação entre o número de peças e o numero de ocupantes, segundo normas britânicas

N9 DE PEÇAS

N9 DE OCUPANTES PERMITIDOS

1

2

2

3

3

5

4

.7,5

5 ou +
10
FONTE: ANDRZEJEWSKI , A et al , p. 108
Nota-se pela TABELA

I~

que a proporçao

média

está sempre próxima d~ 2 pessoas por c6modo.
LEBEGGEC 42 J, resumindo os dados sobre
soes das peças indicadas pelos regulamentos europeus,

dimencomen

ta que várias razões explicam as diferenças: clima, modo

de
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vida, prefer6ncias por certas

dispo~ições,

fatores

cos, etc. Com essa tal variedade de fatores,

~

econ6mi-

difícil deter

minar qual deve ser a superfície mínima das peças. Mas

sem-

pre há um mínimo que se tem que respeitar: um dormitório
ve sempre conter cama, mesa, armário e espaço para

de

circula-

çao.
Aponta áreas mínimas para alguns tipos de

ca-

sas:
1) casa t~rrea com dormitório para casal idoso;

2) apartamentos de 1 edifício sem elevador ou casa de .

2 a·ndares, para família de 4 pess.oas em zona urba-

na;
3) apartamento com elevador (ou casa de 2 andares) P!
ra famílias de 5 pessoas em zona urbana;
4) casa de 2 andares ou apartamento para 7 pessoas;
,5) casa para 5 pessoas em zona rural.

2
TABELA III - SUPERF!CIES HABITÁVEIS EM M ,

PARA OS

5 TIPOS DE

RESIDEN;~

CIAS

TIPO DE CASA
Mínima
M~dia

Máxima

1

2

2 o,17
32,9
48,2

.35 '9
53,0
82,3

3
49,5
64,3
97,9

4
60,6
78,6
104,7

5

42,9
61,5
96,8

FONTE: LEBBEGE, apud ANDRZEJEWSKI, A et al·, p .110
As normas preparadas pela UIOF (União Internacional de Organização da Família) e pela Federación
cional de Vivienda c Urbanismo (FIVU) dão

tamb~m

Interna ·

recomenda-

çoes para as superfícies habitáveis mínimas, exigidas

pelos

2 1 o.

...

pa1.ses europeus. Seus dados sao

for~ecidos

em função do índi

ce de capacidade (dormit6rio/pessoas).
TABELA IV - SUPERF!CIE M!NIMA HABITÁVEL, SEGUNDO O !NDICE DE CAPACIDADE
.
DA FMvl!LIA (UIOF - FIVU) , em m2
·
I . CAPACIDADE

COMJOO

2/3

2/4

3/4

3/5

3/6

4/6

4/7

4/8 5/8

Cozinha-jantar
Jantar
Estar
Superfície total
·Utilizada de dia

6
5
13

7
5
13

7
5
13

7
6
14

8
6
16

8
6
16

8
7
17

8
8
18

8
8
18

24

25

25

27

30

30

32

34

34

Dormit6rio pais
11
1 filho
11
2 filhos
3 filhos
"
·li
4 filhos
Superfície noturna

14
8

14
12

14
12
8

14
12
8

14
12
12.

14
12
8
8

14
12
12
8

14
12
12
12

14
12
12
8

22

26

30

34

38

42

46

50

54

Supe:--:fície total

46

51

55

.61

68

72

78

84

88

--

FONTE: ANDRZEJEWSKI , A. et al, p. 113
Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e
Social (Habitação) (BRASIL, 1966) ( 39 ) estabelece a área útil
O

-

proporcional ao numero de moradores, conforme a TABELA V.

TABELA V - .. SUPERF!CIE MINIMA DA HABITAÇÃO, POR N9 DE MORADORES
.
N9 DE MORADORES
até 4
5 a 6
7 a 8
9 a 10
FONTE: BRASIL, 1966

ÁREA

lJTIL ·MINIMA DA HABITAÇÃO
18
21
25
30

2

m
m2
m2
2
m
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Em relação à dimensão mínima dos cômodos,

a

·mesma fonte estabelece as dimensões mínimas aceitáveis,

de

acordo com o tipo de cômodo, da seguinte maneira:

TABELA VI - DIMENSOES

MINI~~S

TIPO DE COMODO

DOS COMODOS

ÁREA.M!NIMA

Dormitório
Outros usos
Preparo de alimentos
Cômodo de permanência
prolongado, usado tam
bém para preparo de alimentos

2,00
8,50
2,40

X 1,40
2

m
2
m

.'11m

MENOR
DIMENSÃO

2,50 m
1,30 m

2

FONTE: BRASIL, 1966
O Código àe Obras do Município àe São Paulo es
tabelece que a área mínima de um cômodo de permanência

pro2

longada (estar, comer, dormir) não pode ser inferior a 4m ,
sendo que a soma das áreas dos compartimentos de permanência
prolongada deve ser superior a 20 m2 • Havendo apenas um banheiro, sua área mínima será de 2 m2 ; os outros banheiros po
derão ser de apenas 1,20 m2 . Além dessas áreas a unidade domiciliar deverá possuir um espa.ço coberto ou descoberto destinado a

l~vagem

de roupa e serviços. de limpeza com área ·não

2

inferior a 2 m .
Dita também o Código de Obras que toda casa de
verá dispor de espaço, coberto ou não, destinado a guarda de
carro, com dimensões não inferiores a 2,50 m de
4,50 m de comprimento.

largura ·e
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Resumindo, percebe-se.que a área mínima
ta para um domicílio paulistano ~ de 22 rn 2 .
As normas estaduais fornecem área um

cober

pouco

maior. A Lei n9 1561, de 29 de dezembro de 1951, que codifica as Normas Sanitárias para Obras e Serviços no Estado
de
2
Sio Paulo, fornece a cifra de 26 rn para área mínima, assim
2
distribuídos: 8 rn para sala, 10 rn 2 para quarto de
dormir,
6 rn

2

para cozinha e 2 rn
Na

2

B~lgica

para banheiro.
os padrões sao diversos para

casas

isoladas e unidades de apartamento, sendo o mínimo admitido
2
65 rn em casas e 55 rn 2 em apartamentos, para famílias censitirias de 4 pessoas, com rendimentos

bai~os.

Já na Inglaterra, pàra a mesma família de
4
pessoas, a superfície vai de 69,5 m2 a:14 m2 , tanto em casas
corno em apartamentos.
Os padrões holandeses·sao extremamente

refina

dos, categorizando as áreas por número e idade dos moradores.
Por exemplo, para famílias conjugais "normais" (pai, mae
2 crianças em idade escolar) estipulam

pel~

e

menos

distribuídos em 3 quartos.
No Japio admite-se superfície menor. Dessa fur
ma, grupos de 2 a 4 pessoas poderiam dispor de ·z cõmodos com·
2

37,83 m .

Isr~el fornece a cifra de 48-m 2 at~ 5 pessoas,
enquanto que os franceses, nos HLM (Habitation a Loyer Mede-
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ré) estipulam um intervalo de 42 a 93m

2

(3 a 4 pessoas,

2

.a 5 cômodos).
b) Famílias por domicílio
A utilização desse indicador torna

necessária

uma definição precisa do conceito de família; que deve
compatível com o empregado pela fonte coletora de dados.

ser
A

construção deste indicador pode ser feita com as informações
1

cole tadas pelo IBGE (Censo e PNAD), que registra os

domicí-

~ios

aqueles

particulares ocupados por uma única família e

ocupados por famílias conviventes. Serve para indicar o

que

se tem chamado co-habitação involuntária.
Segundo o IBGE, a família é definida como
."t..nn conjunto de pessoas

liga~as

~pa-

rentesco ou de dependência doméstica, que moram
junto no mesmo domicílio"; "pessoa que mora so,
num domicílio particular"; "conjunto de no máximo
5 pessoas que morem em donúcílio particular, embo
ra não estejrun ligadas por laços de parentesco ou
dependência doméstica'_'. São consideradas conviven
tes "as frunílias de no mínimo duas pessoas, que
convivam no mesmo domicílio particular. As famílias conviventes podem ou não ser parentes".

Na sociedade ocidental idealiza-se a

relação

bi-unívoca casa-domicílio. "Quem casa quer casa". Tende-se a
colocar como importante cada família dominar

exclusivamente
c

certo espaço.
"Os resultados arquiteturais ela famÍlia nuclear
são universalmente julgados desastrosos: a descontrolada expansão de povoamentos em faixas, de
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quilômetros cobertos de pequenas caixas, arruinou
a aparência de nossas cidad~~" (GREER, 1971)( 43 ).
O mito da casa própria e da perfeita dona · de
casa acompanha a classe média, que tenta incuti-lo inclusive
em outros agrupamentos humanos.
Charles Abrams (apud RAPOPORT (.44 ))

refere-se,

no que diz respeito ao fato da adoção, em Ghana, do

slogan

inglês -uma "família-uma casa", e ajunta que a família

em

Ghana é algo diverso, portanto sua relação com a casa é

a

mesma (as mulheres ghanenses tradicionalmente vivem

separa-

das do homem e dividem uma cozinha comunal; Quando

Abrams

perguntou a uma delas se preferia viver numa casa com seu ma
rido, ela respondeu que ele tinha 5 outras esposas,

ganhava

apenas 1 libra por semana e que estava muito feliz de

não

"'

ter ·qu~ passar o tempo todo com ele).
Germaine Greer, preocupada com aspectos

psico-

lógicos comenta,
"Na grande casa feudal o trabalho doméstico era
dividido segundo o status da mulher em
questão
( .•. ).O isolamento que torna o lar da vila de ti
jolos vermelhos tio neurótico não existia( ... ).
Havia fricção mas não havia oportunidade de cons
tituir-se na intensa angústi~ introvertida da co~
frontação olho-a-olho dos espaços isolados. Não
podia haver fosso de gerações tão acentuado, poE
que o lar representava .todos os grupos etários".
(GREER,l971) (45 )
Experiências cada vez mais

frequ~ntes

de

vida

. em comunidades e repúblicas tem tentado racionalizar os ser-
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viços domésticos

e

com isso liberar a mão-de-obra feminina e

quebrar o·elo mãe-filho e a dependência excessiva de um para
com o outro.
O que se pretende colocar em questão é se real
mente o modelo família nuclear-unidade domiciliar é o

único

adequado e desejável.
Em termos de arquitetura até agora pouco

tem

.sido proposto para a "unidade do futuro". Pensa-se em

casas

móveis, climatização, novos materiais e outras inovações for
mais. Raramente, entretanto, propoem-se projetos para

unida

des diversas do padrão.
"Continua-se a arrastar de apartamento para apa.!_
. . ~o S
t -::.m~nt' o t'Qt1
\.A.I. ...............

OS mo-ue.;
. ,& " ..... S

d.,.....

+-::.m
..1.;""
.~..~~. ..1
............ ,

~
r"".....
~ m'lnel·
J&1'1,4.1.....

dns
_

nômades primitivos que nada queriam deixar ao ini
migo". (RAGON, 1963)( 46 ).
As opçoes que o homem tem para organizar

seu

espaço na moradia são muitas, desde que nao se prenda a mode
los pié-concebidos, quando nao se ajustem a seu caso pessoal.
c) Pessoas por domicílio .
Para o estudo da ocupaçao domiciliar, é básica
a utilização deste indicador, que pode ser obtido tanto

em

pesquisas amostrais como através do censo, dividindo-se, para .a unidade geográfica investigada, a população total
seada pelo número total de domicílios recenseados. A
.

rece~

eiolu-

.

ção temporal da taxa assim obtida. pode revelar novos hábitos
de moradia, ou uma defasagem entre o crescimento da

popula-
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çao e o ritmo da construção civil.
Um cuidado necessário para a utilização do
dicador liga-se, quando são usadas informações

in

censitárias,

ao próprio conceito de moradia utilizado pelo IBGE. E

consi

derado domicÍlio pelo IBGE qualquer local que esteja servindo de moradia, desde que estruturalmente independente e
entrada privativa, não entrando em cogitação os seus

com

asp~c

tos qualitativos.
Os dados censitários podem mascarar, dessa for
ma, uma situação de fato. P?dem levar a suposições otimistas
quanto ao crescimento habitacional, quando o que de fato pode estar ocorrendo é uma proliferação de habitações

-

preca-

rias.
Segundo os dados do Censo de 1970, a média
pessoas por domicílio no Município de São Paulo é de

de

4,43.

Em 1980 encontrou-se a cifra de 4,17. O Plano Urbanístico Bá
sico, na sua pesquisa domiciliar de 1968, aponta 4,15

nas

classes de renda mais baixas (até 1,53 salários mínimos),
bindo

par~

s~

5,07 nas camadas de renda média (1,85 a 7,67 salá

rios mínimos), tornando a descer para 4,77 nas camadas acima
de 15,38 salários mínimos (S.PAULO, 1969) C47 ).
O número de pessoas por domicílio

comporta-se

diferentemente do esperado. Supunha-se um gráfico

tipo U:

maior número de pessoas por habitação nas camadas

pobres,

que decresceria nas médias e tornaria a aumentar nas camadas
de renda alta, com a computação das empregadas domésticas.En
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tretanto os dados paulistanos mostram um U invertido, com

a·

maior densidade habitacional nos estratos medianos.

Ligar-

se-ia o fato a uma maior fecundidade dessàs classes

media-

nas? Ou os dados êiidenciariam a maior mortalidade nas camadas mais baixas? Ou outras hipóteses ainda não levantadas ex
plicariam melhor o fen6meno?
Em estudos específicos sobre conjuntos habitacionais, o trabalho feito por MOTTA (1975)( 48 ) em amostra do
Conjunto Habitacional de Carapicuiba apontava a média. de 4,50
pessoas por família. Já o estudo de VERAS (1980) ( 49 ), alguns
anos mais tarde, aponta o dado de 4,59, com desvio padrão de
1,78. A moda .indicou 4 pessoas por apartamento.
Contudo, em 1976, os dados do PNAD (FIBGE) apoE
tavam, para a região da Grande São Paulo, a média de 4,35 por
domicílio, inferior ã encontrada no Censo de 1970 e nos conjuntos habitacionais pesquisados pelos 2 autores citados.
VERAS, analisando os dados referentes ã

sua

pesquisa no Conjunto COHAB .de Carapicuiba, aponta uma possível relação entre o

t~manho

da habitação e o

comportamento

·reprodutivo do grupo familiar, embora comente que nao

tinha

dados para testar esta hipótese.
Países europeus costumam apresentar

valores

mais baixos. Já em 1954, para a Europa como um todo o índice
era de 4, 7 (HAVEL, 1968) (SO), variando bastante tanto ··
país como dentro de uma mesma nação.· Assim na França ele

por
ia

de 2, 3 (Paris) até. 4, 3 (na Córsega) , menor'· portanto·, que na
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Europa como um todo.
Seguem-se alguns exemplos de densidades domici
liares relacionadas a um conjunto de países.

TABELA VII - DENSIDADE DE OCUPAÇÃO DOMICILIAR EM 21 PA!SES, 1960

PAIS

HAB/DOM

· Nigêria
RAU
Zanzibar
Bermudas
Canadá
Jamaica
Panamá

4,4
5,0
3,1
3,9
3,9
4,0
4,7

PAIS

PAIS

HAB/DOM

Porto Rico
EUA
Argentina
Camboja
China
Japão
Coréia

HAB/OOM
5,3·
6,1
5,0
5,7
5,4
2,8
3,1

Brasil
Kúwait
Bornéus
Filipinas
Síria
Suécia
Tchecoslováquia

4,8
3,3
4,3
5,0
5,7
5,0
5,5

FONTE: ANUÁRIO DEMJGRÁFICO DA ONU, 1962, CITADO EM S. PAULO (CIDADE)
PLANO URBAN!STICO BÁSICO, 1969, p. 116.
Parece ser evidente que o número de habitantes
por domicílio liga-se mais ao tipo de organização

familiar

quanto ao morar que ã fecundidade estrita-senso (vide o

Ja-

pão, onde a fecundidade é baixa, mas o índice de pessoas por
domicílio é de 5, O). Entretanto, sem

tnn

êstudo mais aprofundado

é extremamente arriscado qualquer conclusão.
TABELA VIII - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DOMICILIAR NALGUNS l\lUNIC!PIOS DA
GRANDE SÃO PAULO
ANo
1970
1960
1950
1940
MUNIC!PIO
São Paulo
Osasco
Sto. André
São Bernardo
São Caetano
Diadema
Mauá
Guaiu1hos
Mogi das Cruzes

"4,76
4,89
5,02
4,74
4,52
5,40

4, 8_3
4,65
4,79
4,94
4,69
4,8Q
4,73
. 4 '67
4,69

4,60
4,73
4,53
4,93
4,43
4 87
4,70
4,74
5,16

FONTE: CENSOS D~~GRÁFICOS DE 1940, 1950, 1960, 1970.

4,43
4,74
4,52
4,81
4,25
4,88
4,92
4,78
4,87
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As tabulações avançadas do Censo

Demográfico

de 1980 mostram, para o Estado de Sio Paulo corno um

todo, a

densidade domiciliar de 4,17 pessoas por domicílio, que

des

ce para 4,13 pessoas por domicílio nas zonas urbanas e aurnen
ta para 4,54 nas zonas rurais.
d) Superfície por habitante.
A área média construída por habitante é obtida

pela razao entre a área construída e o nfirnero de

habitantes

por domicílio. Este indicador é considerado corno um suplernen
to do indicador "nfirnero de pessoas por cômodo habitável", urna
vez que este ~ltirno não expressa isoladamente o ~rau de congestionamento da habitação.
As tentativas de quantificação do espaço habitac~?nal

adequado são-

infim~rãs,

os _parãmetros variando

por

país. Assim GARCIA (1966) comenta que rio Brasil o padrão mí2
nimo costuma ser de 10 m por habitante (proposto pelo PUB),
oú 9 m2 (proposto no I Seminário Nacional de Estudos do Problema Favela em São Paulo - S.PAULO,. 197~) ( 51 ). Já no Chile
e na Suécia o limiar é de 11m 2 , na Rfissia 9m 2 , na

França

.
14 rn 2 por habitante
ate- o limite de 5 pessoas e mais·IO m2 por
pessoa que excedesse aquele limite (HAVEL, 1968) ( 52 ) ..

HALL (1973)

(53)

.
estudou a densidade

populacio

nal relacionando-a com o comportamento social em animais.
relação entre o aumento da densidade e a desorganização
cial e

~ortalidade

apareceu com nitidez nos seus

A

so-

experimen-

tos com populações de ratos. Ele vê no "stress" originado pe
la super-população não só resultados a deplora·r, mas

também
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consequências positivas. Segundo o

~utor,

"tal stress tem sido instn.nnento eficaz a serviço
da evolução, posto que emprega as forças da compe
tição dentro da espécie e não entre espécies, r~
finando as crias e melhorando suas características".
Estudos da equipe de CHOMBART DE LAUWE(S 4 )

co

mentam a importância do estudo da super-população e confinamento, indicando limiares que permitiriam saber quando seria
indispensável realojar uma família e/ou caracterizariam

um

projeto bem estudado.
A equipe definiu 2 tipos de limite:
limite patológico, abaixo do qual ocorreriam pertur
bações na saúde física e mental dos moradores
- limite crítico, quando a prob~_bilidade disso oocrrer
estará grandemente aumentada
Valoriza o uso da variável m2 por pessoa, achan
do-a bastante discriminatória, e propoe como nível
.

. 2

patológi
2

co 8 a 10 m por pessoa e para nível crítico 12 a 14 m

por

pessoa.
Esses níveis foram delimitados estudando-se

com

portamentos entre pais e filhos (fadiga materna, castigos in
fringidos is _crianças, violência e nervosismo), entre-as famílias pesquisadas na França.
Na .Bélgica, os padrões para casas populares, es
tabelecidos pela SocietS Nationale du Logement, fornecem

os
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seguintes dados:

TABELA IX - SUPERF!CIE POR HABITANTE, NA B:ELGICA, POR NlJMERO DE
2
HABITANOO A CASA E TIPO DE CASA, EM M
TIPO DE CASA
N9 DE PESSOAS

2
3
4
5
6
7
8
9
. 10

PESSSOAS ·

CASAS ISOLADAS

APARTAMENTOS

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

30,00
24,67
20,50
17,60
15,83
15,71
15,00
14,11
13,20

15,00
14,33
13,75
12,40
11,67

23,50
19,57
18,00
15,60
14,67

21,50
19,00
16,25
14,40
13,33
. 13,57
13,13
12,44
11,70

FONTE: DADOS CALCULAOOS A PARTIR DE INFORMAÇOES EM CONGRES MJNDIALrr;r;'l
D'HABITATION, D'liRBANISME ET D'AMENAGbMI:iNT DES THUUTOIRES . . --.~
P· E-1.

TABELA. X - SUPERF!CIE POR HABITANTE. NA INGLATERRA,· PARA CASAS EM GERAL,
SEGUNOO O NOMERO DE MJRAOORES E O NOMERO DE OORMITORIOS, EM
M2

2
SUPERF!CIE POR MJRAOOR (M )

N9 DE MJRAOORES N9 DE OORMITORIOS

4

2

17,38 - 18,50

5

3

16,70

6

3

6

4

15,50

7.

4

14,57

19,70

_15.17 --

~~~~92

-

16,83
15,57

FONTE.: DADOS CALCULAOOS A PARTiR DE INFORMAÇOES EM CONGR:Es

opus cit. (55), p. E-2.

·

·

_
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TABELA XI - SUPERF!CIE POR HABITANTE NA FRANÇA,. PARA OS H.L.M. (Iil\BITA
TION Á LOEYER IvDDERE), POR NOMERO DE PESSOAS E NOMERO DE CU
M:>OOS,EM M2
f\41JMERO DE C0M8DOS

NOMERO DE PESSOAS

SUPERF!CIE POR
HABITANTE (m2)

-

33,00.
25,00
31,00

15,00

-

13,75

-

15,63

1
2 - 3

1
1 - 2

25,00
12,50

3 - 4

14,00

5

2 - 5
6

6 - 7
8

6 - 7
7

18,00

-

22,00
20,83

FONI'E: DADOS CALCULADOS A PARTIR DE INFORMAÇOES EM CONGRES
opus cit, p. E-5.

TABELA XII - SUPERF!CIE POR HABITANTE UTILIZADA EM ISRAEL, PARA AS CASAS DE MIGRANTES RECENTES, POR NOMERO DE PESSOAS
Nr1MERO DE PESSOAS

SUPERF!CIE POR HABITANTE Oi)

4

-

5

10,67

5

-

7

9,00
8,00

8

FONTE: DADOS CALCULADOS A PARTIR DE INFORMACOES EM CONGRES
• • . op. c i t , p. E-6 •
~

e) Pessoas por cômodo
A relação entre os moradores e o número de peças da unidade dá idéia também da deficiência de ordem espacial.
Higienistas dão a

ess~

variável a

denominação

de índice de confinamento, estabelecendo seus limites em:
número total de pess9as por cômodo

= 1;5

número total de pessoas por cômodo habit5vel =
2,0, sendo que crianças até 1 ano de idade não sao
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computadas e de 1 ano a 10 anos sao contadas
"meias-pessoas".

como

As bases dos critérios sao a necessidade
cada um teria no que diz respeito à privacidade e às

que
normas

higiênicas. ·
A equipe de CHOMBART DE LAUWE(S 6 ) aponta a cifra;·de 2,5 habitantes por peça como limiar patol6gico

e

2

pessoas por cômodo como iimiar crítico.
Ao mesmo tempo, chama· a atenção para

unidades

habitacionais muito grandes e com número excessivo de peças,
que influenciariam negativamente a mente infantil,

fornecen

do às crianças uma sensaçao de isolamento.
No Canadá, para o Escritório Federal de
tística, a unidade super-povoada

~

Esta-

simplesmente aquela

onde

9 número de pessoas supera o de cômodos. HAVEL (1968)(

57 ) co

menta que esse tipo de definição

~

típico de uma situação on

de os quartos de dormir são habitualmente pequenos.
c~nadens~s

cultural dos

E traço

e holandeses o preferir espaços

quenos a número menor de peças grandes, como os suecos e

peno

ruegueses.
.

At~

hoje, como já foi"visto no Capítulo II,

maioria das pesquisas enfatizando problemas de alta
de residencial tem sido produzida
sa~de

p~r

a

densida

estudiosos ligados·

pública, especialmente ~o que se refere a doenças

...

a

in-

-

fecciosas. Aponta-se frequentemente o aumento do coeficiente
de m6rtalidade infantil., que duplicaria nos habitantes

com

224.

mais de 2 pessoas por cômodo. Já se viu também que esta

rel~

ção direta é bastante falha, urna vez que não leva em conside
ração variáveis intervenientes importantes, do tipo

camada

de renda e poder aquisitivo.
De qualquer forma, o número de moradores

por

cômodo habitável é indicador que invariavelmente consta
de
(57)
.
publicações sobre habitação. DIETZ et al (1965)
fornecem,
'

baseados no Statistical Year Book, uma série de medidas para
.alguns países.

TABELA XIII - DENSIDADE HABITACIONAL (PESSOAS/CO~Vno) E PERCENTAGEM DAS
HABITAÇOES COM MAIS DE TRES PESSOAS/CO~DO. FM ALGUNS PAi
SES EUROPEUS E AMERICANOS, 1950
% DE UNIDADES C0.\1 MAIS.
N9 MEDIO DE
PAIS
PESSOAS/COrt.ODO DE 3 PESSOAS/CG'-1000
ARGENTINA (194 7)
BRASIL
CHILE
CANADÁ

USA
FRANÇA (19 54)

. ITÁLIA (1951)
GRtCIA

2,2
~.1

1,7
0,7
0,7
1,0
1,3
1,8

35,5
4,1
27,4
1,0
0,9
5,7
14,3
30,2

FONTE: NAÇOES UNIDAS - STATISTICAL YEAR BOOK, 1960.

-

Esperar-se-ia que os países com maior
numero
.
médio de pessoas por cômodo tivessem percentuais altos de mo
radias com mais de 3 pessoas por cômodo. As duas medidas, en
tretanto, exprimem causas diveisas: assim um país como a Gré.
cia tem número médio de pessoas por_cômodo de 1,8,

relativa

mentc.baixo, devido ao número de casas grandes. Grande parte

225.

da população,entretanto,vive

aglomer~d~:

30,21 das· casas tem

mais de 3 pessoas/c6modo.
Na França o Minist~rio da Construção constr6i
um Índice, .que pondera a ocupaça,o

~e

um domicÍlio servindo-se

da seguinte tabela:
TABELA XIV

~.CRIT~RIOS

Número de
.pessoas por.fàmÍlia

FRANCESES DE OCUPAÇÃO DOMICILIAR

·NUmero de peças habitáveis por domicÍlio
superGrande Suficiente Insuficiente povoado ·

1

2

1

2

3

2

1

3

4
4
5
5

3

2

1

3

2

1

4

·3

2

'4

3

·z

4

3

6

5
5

3

7·

6~

4
.5

4
5
6

7
8
.9 e+

6·

'4

FONTE: HAVEL,J.E., opus cit., p. 33
Tanto a OMS

(Organi~ação

Mundial da Saúde) co

mo a APHA (American Public Health Association) encorajam peE_
quisas

~obre

as implicações quanto a saúde da densidade domi
ciliar elevada (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SA0DE, 1967)( 58 ):
'Embora não existam estudos conclusivos,muitos
autores tem concluído que
"não hâ evidências convincentes que o superpovoamento da unidade contribui materialmente·para desordens mentais ou instabilidade
emocional" (IVILNEK e BAEK, 1,970,. apud
~UTCHELL (Sg) ~ 1971) •
.
.

Outros~· ao contrario, ·como CHOMBART DE LAUWE e c.HAPIN ( 60 ~ sao
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uninimes em afirmar os efeitos

ma~~ficos

do super-povoamento.

Em relação à dimensão mínima dos cômodos, novamente os padrões, tomo não poderia deixar de ser,

diferem

por região: .7m 2 na URSS definem peça habitável, 11m 2 sao

o

mínimo para os ~ranceses, 4m 2 ~ a cifra que dá o C6digo

de

Obras do Município de São Paulo.
Trabalho do GEGRAN (SÃO PAUL0~1971)( 6 ~) forne.
.
nece, para a Grande São Paulo, uma m~d.ia de 1, 7 pessoas por
., .
~ômodo, variando de 2,3 (nas classes at~ 1,7 salários m1n1-·
mos~,

-

2,2 (1,7 a 2,4), 1,6· (2,4 a 5,4) e

1,~·

(acima de 5,4).

3.3. CARACTERfSTICAS FfSICAS
São thamadas

caracte~isticas

fisicas

no pre-

sente trabalho as variáveis componentes dos indicadores

da

.

qualidade física da construção e os indicadores

auxiliares

de conforto, já que.os componentes da condição de

ocupaçao.

jâ foram analisados.
Os qualificativos com que sao rotuladas as rnlidades habitacionais no Brasil são bastante subjetivos

e, ·no

mais das vezes, imprecisos. Internacionalmente. nao se encontraram dados comparativos.
Tanto o Censo de 1970 como o de 1980

colocam

duas maiores categorias de domicÍlios:
-permanentes, que seriam construídos p<:~.ra fins residenciais
.
improvisado~, quando nao atendem i condiçio
acima,.
embora servissem de resid~ncia na ~poca do Conso
.
.
(carroças, vagões, tond~s, grutas, etc.)
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Os permanentes sao subdivididos em:
duriveis: localizados em ·pr~dios em cuja construção
predominarem paredes de tijolo, pedra, adobe ou madeira aparelhada; cobertura de telha, zinco ou laje; piso de madeira, cimento, ladrilho ou mosaico.
- rfisticos: construção onde predominam paredes e cobertura de taipa, sap~ ou madeira não aparelhada,ma
terial de vasilhame usado e piso de terra batida.
Percebe-se que o IBGE usa essencialmente 3 com
ponentes: paredes, piso e cobertura. No Boletim da

A.ffiostra

do Censo de 1980 vai existir uma especificação mais detalhada dos materiais predominantes

paredes, piso e

cobertu~.

Aparentemente as paredes computadas sao somente as

externas

n~s

(~que parece mais provivel, ji que sao ~assfve~s de observ!

ção direta). Orienta os recenseadores que quando os
empiegados nos 3 componentes_da estrutura do

pr~dio

ma~erims

nao

em um.mesmo grupo (durivel ou rfistico), a· habitação
classificada na categoria que

cont~m

e~~

seja

2 componentes.

O conceito de "predominância", entretanto, fica a

crit~rio

do pesquisador.
Trabalho do Estado do Parani

1966) '

(AZEVEDO NETO,

que objetiva a programação habitacional,

agrupou

as características físicas das residências em habitações
po: barraco, cortiço, preciria, modesta, popular e

ti

m~dia.

Os três primeiros tipos correspondem a habita-·
çoe~

inadequadas a serem

~ubstituídas

(não_se discute no tra

balho. o conceito operacion~l de inadequação). A casa do tipo
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popular corresponderia a uma habitação que se
~hamar

convencionou

satisfat5ria dentro das condiç6es locais: instalaç6es

sanitárias adequadas e materiais de construção de duração ra
zoável, em lote de terreno independente.
A casa do tipo modesto tem as mesmas

caracte-

rísticas que a popular, com as instalaç6es· sanitárias indivi
duais internas.
A EMPLASA, na pesquisa ORIGEM-DESTINO promovida em 1977 para a Grande São Paulo, categorizou o ''padrão ar
quitetônico" dos domicílios através de notas que vão de 1

a

habitaç6es

5; o! corresponde a ''favelas e barracos, o 2 a

precárias e o l a habitaç6es razoáveisr sendo que o 4 e o

5

são domicílios satisfat5rios. Há, também, na categorizaçãoda
EMPLASA, grande dose de subjetivismo, i medida em que nao se
discri~inou

de forma mais exata essas categorias.
Um trabalho que tentou caracterizar com

mais

rigor as características físicas da moradia é o de GUIDI
e
DUARTE( 6 Z), professores da PUC do Rio de Janeiro.Escalonaram
independentmente as condiç6es da parede, piso, teto, abastecimento de água, e nfimero de cômodos,

formand~

em seguida um

quadro no qual os pontos correspondentes a cada sub-item levassem a uma idéia final de conjuntp sobre o nível do indica
dor.

TASCHNE~ (1975)( 63 ) tentou estabelecer uma notação do padrão físico, expresso em escala numérica

previa-

mente construída. Este gradiente representava a somat5ria das·
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condições físicas das paredes externas, internas, forro, telhado, piso, revestimento impermeável na cozinha e no banhei
ro.
Quanto aos indicaàores de conforto auxiliares,
deve-se lembrar que uma unidade habitacional se compoe,
que diz respeito ao tipo de construção, da soma de 2

no

parce-

las distintas:
a) o "bloc-eau", (área molhada), seja a_area destinada
ã alimentação e ã higiene;
b) a área de lazer e

repouso~.chamada

área seca.

Teóricos que estudaram as relações

econômico-

espaciais internas observam que o custo unitário (custo

por·

. para os d o1s
. casos, sendo-o custo tin1tar1o
. .. . d a area
-.
mz,J .var1a
molhada maior que o da seca. Daí a importância, segundo eles,
. do estudo da distribuição desses parâmetros (MANGE, 1966) ( 64 ).
Assim a superfície "sêca" por morador e a

su-

perfície "molhada" por habitante do domicílio auxiliam a des
crever as condições da casa.
Em relação aos materiais de construção,
se citar ainda que o Código de Obras de São Paulo, por
vez, determina que os materiais empregados devem

devesua

satisfazer

ãs especificidades e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estipula uma certa espessura de

alvenaria

para as paredes como o mínimo.a ser adotado. Qualquer
material teria que ser equival6nte.

outro
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Quanto ao piso, o

Cód~go

de Obras de São Paulo
mínimo

exige uma base impermeabilizante de concreto de no

5 em e, em relação aos materiais de cobertura, estipula
?ejam impermeáveis, incombustíveis, indeterioráveis e
'-

que
ainda

.

maus condutores térmicos.
O Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e
Social (Habitação) ·estabelece que o piso da cozinha e banhei
ro deve ser impermeável, e terão uma barra impermeável até a
altura de 1,50 as paredes dos banheiros e cozinhas. As paredes externas devem ser resistentes ã chuva e a umidade.
pisos deverãd ser de material que possibilite fácil

Os

limpeza

e proteção ã umidade do solo. A cobertura deverá ser

imper-

meável, com os beirais necessários ã prot'eção das paredes ex
ternas.

..·
r'

3.4. SERVIÇOS URBANOS
As condições sanitarias de uma unidade habita'

cional sao, entre os chamados serviços urbanos, indicador dos
mais importantes. A OMS, no seu "Informe sobre el

progresso

de la investigación interamericana de mortalidad en la niiiez"
observa uma relação inversa entre taxa de mortalidade infantil e percentual de domicílios servidos por rêde pública
água (PUFFER, 1973)( 65 ).

de

Segundo a própria ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAODE,
que

~efine

saneamento como o
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"controle de todos os fatores do meio físico do ho
mem que exercem ou podem exercer efeito deletério
sobre seu bem estar físico,. mental ou social",
as condições sanitárias essenciais a serem consideradas numa
habitação são:
- abastecimento de água
- rede de esgotos
- sanitário
- destinação correta do lixo e dos deje
tos
Especialistas colocam que uma das condições mí
nimas da habitação é a existência de um compartimento interno com chuveiro, privada e lavatório.
Dados do Plano Urbanístico Básico do Município
de São Paulo dão uma percentagem de 0,2% de unidades sem sanitário, percentual este provavelmente sub-estimado. A pes-.
quisa domiciliar no Município de Rio Claro, em 1970, evidenciou ausência de sanitários e a existência de sanitários coletivos em quase 10% dos domicílios.
A pesquisa domiciliar do CENPHA ·fornece os seguintes dados para o

~unicípio

de São Paulo em 1970:
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TABELA XV - DOMIC!LIOS COM INSTALAÇOES SANITÁRIAS, SEGUNDO CLASSES
DE
RENDA FAMILIAR. MUNIC!PIO DE SÃO PAULO, 19701 EM PERCENTAGb'\1 ·
CLASSE DE RENDA FAMILIAR

INSTALAÇOES
TOTAL

SANITÁRIAS

1---

2 - 4

4.- 8

6,0

19,0

6,0

2,0

59,0

35,0

49,9

. 70,0

Não tem baheiro ou usam
banheiro coletivo
Tem banheiro ligado a
rede de esgoto

1---

até 2 sal.

1--

8 - 16 16 e +

72 ,o

88,0

-·

banheiro ligado
ã fossa septica .

T~m

Tem banheiro ligado
a ·fossa negra
Tem banheiro,
sem i~1fonnações

13,0

12',0

18,0

13,0

19,0

31 ,o.

24 ,o.

13,0

17,0

. 1 ,o

2,0

1,0

3,0

3,0

•.

3,0

3,0

..

'

TOTAL

8,0

"

'

Não responderam

8,0

-100,00

-100,00

1,0

1,0

100,00

lOO,uO

-100,00

-100,00

FONTE: CENTRO NACIONAL DE PESQUISAS HABITACIONAIS.
"O MERCADO HABITACIONAL NA CIDADE DE SAO PAULO'', 1970, p. 21.
A higiene da
tal~ções

hab~tação

exige a presença de ins

destinadas ã eliminação dos dejetos humanos, que t!

nham caráter privado e assegurem eficazmente a deposição das
águas negras, de maneira a proteger a populaçã6 da contamina
çao.
A localização das

instalaçõe~

sanitárias

pende da existência ou não de um sistema público de

·de-

esgoto.
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Em regiões nao servidas· pelo sistema de esgotos, onde costumam predominar fossas negras para a deposição dos dejetos

h~

-

manos, a localização externa das instalações sanitárias

e

predominante. As instalações sanitárias externas, assim como
as

coletiva~,

ção,

al~m

não oferecem o mínimo conforto para a

popula-

de apresentarem condições sanitárias deficientes.

A localização interna da instalação sanitária ~

possível

quando existe uma rede coletora geral de esgoto ou fossas·seE
ticas, sendo estas soluções adequadas para o problema.
Quanto i instalação da rede de agua, o

Plano

Decenal de Desenvdlvimento Ecón6mic6·e Social (Habitaçãó) e!
tabelece que o domicílio deve dispor de abastecimento perma..

nente de água potável ligado i

c~ixa

elevada, com capacidade

mínima de 50 litros por morador, sendo o equipamento mínimo:
caixa de descarga, chuveiro, pia de cozinha, lavat6rio

~

tor

neira para lavagem de roupa.
Deve-se lembrar que a

sensaç~o

de

conforto,

segurança e saúde depende não apenas das condições da unidade, mas

tamb~m

globa uma

s~rie

do ambiente em que está implantada, o que ende serviços e instalações. A seleção dos

in

dicadores que são tomados para a análise destes serviços deve, pois, levar, em consideração os aspectos mais

sgnifica-

tivos para a preservação da saúde e· do conforto, ou seja, da
qu~lidade

de vida da população. Assim, segundo as

ções da OMS, as condições de

·salubr~dade

.recomenda

do ambiente . :: pódem

ser avaliadas atrav~s da ariállse ~o· serviço de abastecimento
de água, coleta de esgotos e de lixo. Outros serviços,

tais

como iluminação pública- e domiciliar (ressalve-se que a ilu-

·-- . .IDUOT!U
I I -

1E IIAID!

roa.-
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minação domiciliar 6 considerada

im~rescindivel

nicos do American Public Health Association),

para os t5cpavimentação

de vias e rede telefônica devem ser incluídos porque

contri

buem para o aumento do conforto e do bem estar .
. O abastecimento de igua 6 fator de grande
portincia a ser considerado na qualidade sanitiria.
uma relação inversa entre percentual de domicilias

im~

Existe
servidos

por rede de igua e mortalidade infantil como ji dissemos. Se
gundo a Organização Mundial da Saúde, a igua deve ser
~el

potá-

e conduzida por tubulações devidamente protegidas até

o

pitio ou o interior da casa. Os ocupantes deveriam dispor de
toda a água que necessitassem para a limpeza dom&stici,

as-

seio e conforto pessoal. O fornecimento de igua· em condições
deficitárias (em quantidade e qualidade) pode ser

-

responsa-

"_Tel· rPOr uma série de doenças de transmissão hídrica, como có
lera, febre tifóide, ascaridiase, hepaiite, etc.
A TABELA XVI apresenta alguns dados para

o

Município de São Paulo:

. TABElA XVI - PERCENTAGElvf DE HABITAÇOES SERVIDAS PELA REDE DE ÁGUA. MUNI
C!PIO DE SÃO PAULO, 1950, 1~68, 1970, 1980.
ANO

PERC~TAGEM

DE HABITAÇOES SERVIDAS PELA REDE DE ÁGUA

:.1950

57,8

1968

·78,4

1970

64,3

1980

94,5

.

. FONTE: 1950, 1970 - CENSOS DEl\DGAAFICOS
1968 - PLANO URBAN!STICO DE SÃO PAULO, VOL. 3, p. 305.
1980 ~ Flr!PLASA - SUMÁRIO DE DAOOS, 1979, 1980.
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maciç~

Percebe-se que o poder pfiblico investiu

mente no abastecimento de água no Município de São Paulo nos
filtimos 10 anos, quando o percentual de domicílios atendidos
passa de 64,3 a 94,5%. Comparando-se com o decênio

anterior,

os dados da SAEC apontavam um percentual de 65% de

domicí-

lios servidos por rede de agua, que se conservou razoavelmen
te estável até 1972, onde 61,8% das moradias estavam ligadas
ao abastecimento de água. O dado fornecido pela SAEC
197b não coincide com o do Censo,

jl

p.ara

qu~·relaia 55,2\

das

unidades de moradia servidas pelo serviço pfiblico de água na
mesma data.
. O sistema de esgotos forma, ·ao lado do serviço
de abastecimento de águai·.a principal barreira de proteção i
safide da população. A TABELA XVII mostra a evolução do nfimero de domicílios ligados i rede de esgoto no Municí.pio

de

São Paúlo.
TABElA XVII - PERCENTAGEM DE HABITAÇOES SERVIDAS POR REDE DE ESGOTO. MU. NIC!PIO DE SÃO .PAULO, .1968 a 1980
ANO

PERCENTAGEM DE HABITAÇOES SERVIDAS PELA REDE DE ESGOTO

1968 .

60,8

1970

63,0

1980

69,3

FONTE: 1969 -PIANO URBAN!STICO BÁSICO DE SÃO PAULO, v. 3, p. 303.
1970 - CENSO D~DGRÁFICO
. 1980 - EMPLASA, SUMÁRIO DE DAOOS, 1979 e 1980.
Um dos responsáveis pelo grande aumento perceg
tual dos domicílios ligados i rede de águá no Município

de

São Paulo é. a criação, em 1970. do Plano Nacional de ·:sane a-
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mente ·(PLANASA), que estabelece as diretrizes gerais para
país e o Banco Nacional da Habitação passa a funcionar

o

com6

financiador dos investimentos em saneamento.
Em 1973 cria-se a Companhia de Saneamento Bási
co de São Paulo S.A. (SABESP), que reuniu várias

empresas e

autarquias estaduais encarregadas do saneamento. A SABESP vem
desenvolvendo dois programas de grande vulto: o primeiro visa oferecer água tratada a toda população e já se acha, como
~testam

os dados, em fase adiantada de implantação; o segun-

do, conhecido como plano diretor SANEGRAN, visa a coleta e o
tratamento dos esgotos urbanos e implica em aumento das
des coletoras e construção de grandes
to~

O ritmo deste·

zv programa

~

est~ções

de

re-

tratamen

bem mais lento, dai a

cifra

com·relação a coleta de esgotos, que atinge apenas 69%

dos

domicílios no Município.
·A coleta de lixo, embora em menor grau, ~ tamb~m

essencial ã manutenção da· saúde pública. Sua

precária pode favorecer o aparecimento de uma

destinação

s~rie

de fato-

res prejudiciais à saúde, como a proliferação de moscas,

mo~

quites, ratos e outros vetores. A Divisão de Planejamento do
Departamento de Limpeza Pública (LIMPU) estima em 0,53 kg

a

produção média de lixo por habitante em um dia, em São Paulo.
Os índices

europ~us

e americanos atingem uma produção

m~dia

de 1 kg a 3 kg de lixo por habitante. As zonas centrais apre
sentam percentuais de 100% de população servida pela

coleta

de .lixo .(Sé, Santana, Lapa·, Pinheiros, Vila Marl.ana). Já nas
zonas intermediárias esses percentuais decrescem (60% na Penha, 62% no Ipiranga), para decrescerem ainda mais na

perif~

237.

ria (S. Miguel e Guaianases 17%, Santo Amaro 57%, Perus-Piri
·tuba 35%)~

66

)
Como se pode perceber no texto, os exemplos ci

tados referem-se quase que exclusivamente ao Município de São
Paulo. Raramente é citado algum dado para o Brasil como

um

todo. Como meu trabalho aloca-se neste Município, haviamaior
interesse no seu estudo específico. As diferenças
)

regionais

no Brasil são grandes, e as médias e porcentagens calculadas
.para todo o. país tornam-se ainda menos descriminatórias quan
do nao se separam zonas rurais das zonas urbanas.
Deve-se notar, também, a importância dos indicadores expostos neste capítulo III para o planejamenio sani
tirio e habitacional, avaliação das necessidades e
dos resultados.

aferi~ão
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IV - AS ALTERNATIVAS HABITACIONAIS PARA A
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA PAULISTANA

Nos capítulos anteriores.observaram-se histori
camente as relações entre habitação e saúde pÚblica, a impor
tância da habitação saudável na preservação da saúde e do bem
estar físico e mental, as normas indicadas para a moradia
os principais indicadores pelos quais podem
defici~ncias

ser

e

mensuradas

habitacionais. No presente capítulo,perante es-

se quadro referencial, pretende-se descrever em grandes pinceladas como mora a população pobre do município de São Paulo.
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2. CONCEITUAÇÃO

A habitação das camadas populares em São Paulo
pode ser categorizada em algumas alternativas fundamentais,
conforme o "status" jurídico do terreno (invadido

ou comer-

cializado) e a densidade do "habitat" (individual ou coletivo). Essas categorias não devem ser encaradas rigidamente co
mo t~pos: dentro delas vão existir diversas modalidades,quan
to aos materiais de construção, formas de produção, situação

-

de propriedade, localização, etc.

Essas categorias fornecem apenas um esquema ana
lÍtico que permite uma

...:l

<
::J
E-<

<
E-<

o

organi~ação

maior do trabalho.

T E R R E N

o
COMERCIALIZADO

INVADIDO

H

:>
H

o

favela.

"periferia"
produÇão.direta e locação

invasão de unidades

cortiços
conjuntos habitacionais de
interesse social

z
H

H

t:Q

<
:I:

o

:>
H

acabadas

E-<

~

...:l

o

pequenos apartamentos tipo
kitchinette

u

O que caracteriza aquilo que VERNEZ (1) chama de
submercado de invasão

~

expresso pelo seu pr6prio nome. Com-

preende tanto a ocupação ilicita de lotes de tcrra(quando se
constitui a favela), quanto a ocupaçao ilegal

de

unidades
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acabadas (quer de casas desocupadas; desapropriadas,de obras
embargadas ou em andamento).
As definições de favela costumam englobar
pectos ecol6gicos e sociol6gicos. Os

primeiro~,

as-

quando

sao

levados.em.conta a configuração fí'sica e a relação da favela
com o meio ambiente. Os segundos, quando

~

levada em conta a

organização social propriamente dita.
BOSHI ( 2) coloca a favela
ttcomo subsistema da cidade cujos limites sao
definidos por problemas legais quanto a propriedade dos terrenos e pela extrema preponderância das relações informais 'de caráter
pessoal".
r:

Para ABRAMS ( 3 ) a palavra ..fave.la é um termo ge-

nérico que designa moradias pobres de toda espécie bem

como

um r6tulo para o ambiente.
Devido a sua amplidão a palavra muitas vezes
oculta grandes diferenças entre um e outro tipo

de

favela.

Os barracos podem ser alugados ou não. Incluem cabanas, bar.

.

racões, tocas, galpões e outras manifestações de pobreza.
LEEDS (4) afirma
"que o único critério uniforme que distingue
as âreas invadidas dos outros tipos de moradias· da cidade ~ o fato de constituírem uma
ocupação 'ilegal' da terra, j5 que sua ocupE:
ção não se bascia·nem na propriedade da terra nem em seu aluguel aos propriet5rio.s legais".
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Os outros crit6rios usados para distinguir
ireas invadidas dos outros tipos de moradia aplicam-se

as
par-

cialmente ou ·não se aplicam. O mais frequente é existirem nas
favelas habitações estruturalmente inadequadas. Isso nao pode ser generalizado: na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro,
hi inúmeras casas de alvenaria, ligadas à rede de água e ener
gia elétrica. Além disso, as invasões geralmente nio são pl!
nejadas. Isto é o que quase uniformemente ocorre no Rio, São
Paulo e outras cidades brasileiras. LEEDS(S)aponta~ entretan
to que em Bogoti existem tanto invasões planejadas como

nao

planejadas. Lima é notável pelo número e tamanho de "barriadas" ilegais que f'oram planejadas antes da invasão. A invasão organizada é fen6meno recente no Municfpio de São Paulo.
"Deve-se dizer também que os favelados, deixando de lado a questão de mqradia, pois a
favela é uma situação. irregular do ponto de
vista legal,, em nada se diferenciam do conjunto da população de baixa renda existente na cidade: na favela predomina o traba.l.hador e não. o lumpen" ( 6).
Cerca de

~etade

da população favelada emprega-

da no Municfpio de São Paulo é composta de trabalhadores registrados.
Depoi~ento

de Manuel Francisco Espindola,

ex-

presidente da Associação de Moradores da Favela de Vila Prudente, exprime essa mesma jdéia:
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•.. "em 1952, o Governo começouum grande
despejo, mas os favelados se reuniram e
.procuraram po1Í ticos. Foi feita uma triagem, e o Governo descobriu·que·a maioria
tinha documentos e era operária. Suspendeu o despejo" ... "Se a polícia_ procura
alguém, a gente indica a pessoa ... Não
queremos bandidos na f~vela. 90% dos fav~
lados são trabalhadores, 4% viciados em b~
bidas e.6% desoeupados. O favelado ê julgado por esta minoria". ( 7)

Em suma, embora as áreas invadidas em São Paulo se apresentem com tipo de moradia precária, em virtude da
categoria de renda da população que abrigam e da característica comum da ocupação ilegal da terra, e, consequentemente

dade p~blica, elas apresentam uma gama de categorias social§
gicas extremamente variada, a maior parte das favelas
~omposta

de áreas sociais e habitacionais bastante

sendo

heterog~-

neas.
Sobre invasão de unidades acabadas, a literatura brasileira ê parca. O conceito não oferece d~vida~: ê

a

alternativa habitacional decorrente da ocupação ilegal de moradias desabitadas. Não tão visível quanto a favela e geralmente difÍcil de ser.4escoberta e dis~inguida de ~utros
pos de construções onde se mescla, peymanece como
quase que totalmente não descrito,
mo.nouttas cidades

brasileira~

n~o

ti-

fenômeno

apenas em São Paulo co

onde babitações

equivalentes

existem. Em outro trabalho(S) procurou-se e~tudar a

invasão
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ipcl~

ocorrida na região do córrego de Águas Espraiadas, que

sive perdura por largo periodo de tempo. Não 5 a finica de São
Paulo. Técnicos do Metrô relatam que, tanto na linha

Norte-

Sul como na linha Leste-Oeste unidades desapropriadas

nao

prontamente demolidas viram-se ocupadas por famflias sem teto. Sabe-se de invasões ocorridas na década passada, em conjuntos habitacionais, sendo que este parece ·ser um fenômeno
que está aumentando nos filtimos anos. A 17 de julho de 1982,
foram ocupadas 264 casas inacabadas do conjunto "Centreville",
em Vila Guarani, Santo André. A invasão começou pouco depois
das cinco

ho~as

-

da manhã, a principio organizada, em

massa.

Segundo o jornal FOLHA DE S. PAUL0( 9)~
"um. pouco antes do meio-dia,a Coordenação
de Segurança da Caixa Eccnôrnica do ·Estado

de São Paulo, financia~ora do "Centreville",. informou que 248 residências ha-.
viam sido tomadas. A Caixa deverá solici
tar na Justiça, na segunda-feira, a rei~
tegração de posse dos imóveis. A tarde,
264 casas tinham a inscrição ocupada nas
paredes."
Segundo o DOPS, o presidente da Sociedade Ami
.

.

Luizita, Pires,

Vitó~ia,

.

. gos de Bairro, que congrega

Vi~as

Junqueira e Tibiriçã, assumiu a responsabilidade pela organi
~ação

da invasão. Disse que foi procurado por favelados

que

-

comunicaram a decisão de invadir as casas, que desde 1977 encontram-se inacabadas e abandonadas. Muitas pessoas chegaram.
a tomar duas ou três casas, tornando dificil o cálculo do nfi
mero de invasores (alguns já

~stayam

oferecendo i venda

as

casas que conseguiram a mais). A luta pelo espaço se torna
mais premente, e ocupa-se até mesmo a morada dos mortos.
"Quase 200 pessoas vivem em sepulturas vazias no cemitério do Araçá e o mais ·antigo·
desses habitantes tumulares, o Sr. Joaquim
Martins, catador de papel, ocupa o luÀ~oso
jazido perpétuo da famÍlia Berardinelli.
Por isso, ele mora melhor que o desemprega-.
do Francisco Pereira que, três metros abaixo da superfície, habita a tumba onde foi
enterrado, em 1952, o bebê ... , morto aos 35
dias de vida.
Ao Sr. Joaquim·Martins nao incomoda viver
no jazigo, mais seguro e quente que seu endereço anterior~ um precário barraco de ma~
(lO)
deira na favela de Vila Prudente"
Outra alternativa habitacional utilizada

pe-

las camadas populares, e que compreende uns 10% da população
paulistana, sao os chamados cortiços, cabeças de porco ou ca
sas de cômodos.
As duas filtimas décadas do século XIX assisti
ram,

em São Paul, o, a chegada de grande nfimero de indi v·íduos

pa.ra a.s indústrias

incipientes~

J·â nessa época a f a 1 ta de a-

lojamento se fazia sentir. Por outr.o lado, tal como nas

me-

tr-ópoles européias, o solo urba.no, que segundo ANDRADE (lO)não
r-epresentava até então valor comercial, passou a

constituir

mercadoria, com lucros e rendimentos atraindo parte do capital cmpregndo na produção e comercialização do café. A
lnção imobiliária

inicia~se

espcc~

em São Paulo com o· loteamento da
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irea do Bris., pr6xima is primeiras fibricas que por ai se es
pequ~

tabeleceram. Data dessa época a const-,;ução em massa de

nos alojamentos alinhados perpendicularmente is vias pÚblicas,
com.péssimas condições sanitirias. São os "cortiços", em São
Paulo e as "cabeças de porco"

no Rio de Janeiro.

Além desse tipo de cortiço, chamado comumente de
"avenida",
já que os cômodos alinham-se junto a
I .
.

uma

passagem, que funciona com acesso Único inclusive ao

e

tanque

aos sanitários, surgem outros tipos de habitação coletivas-

na cidade.
Cada municÍpio tem, no início de sua expansao,
admini~

um ·centro principal no qual se localizám os 6rgãos da

tração pÚblica~ a igreja matriz~ os _tribunais, o distrito fi
nanceiro, o comércio principal, etc.

O centro possui

todos

os serviços urbanos, e ao seu redor se localizam as zonas ·re
sidenciais da população mais rica. A medida que a cidade
crescendo, centros secundários surgem nos bairros, e o

vai.
cen-

tro principal se expande, para servir a população que aumenn~

ta. Essa reestruturação de espaço implica necessariamente
ma reestruturação do uso das áreas já ocupadas. Os

antigos

moradores das zonas residenciais "finas" perto dos centros
se deslocam, e esse anel que circunda o centro municipal

pa~

sa a ser ocupado por serviços "inferiores": locais de diversão noturna e de prostituição, hotéis de segunda categoria,
pensões e cortiços. Assim os antigos casarões
se transformaram em residências coletivas. (lZ)

gradualmente
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Hoje em dia, o cortiço define-se fundamentalmente como unidade habitacional coletiva ou seja,

refere-se

ao conjunto de edificações existentes no mesmo lote urbapo,
podendo assumir tr~s formas: casarão, porões e meias iguas.
Estas formas ocorrem em combinação ou isoladamente(l 3). Outra
caracierística dessas edificações ; a subdivisão em

c6modos

alugados ou sublocados. A exploração do im6vel pode ser feita
diretamente pelo proprietirio ou por locatirio que o subloca.
O cortiço define-se ainda pela cohabitação involuntiria, entendida como o uso de uma mesma habitaçaopor mais de uma família. Além disso, caracteriza-se também pelo congestionamen...
to. Outro traço definidor do cortiço e o uso comum das ins.

.

talações sanit5rias.
O cortiço ; uma figura habitacional

bastante

antiga no município. Como se viu no Capítulo I (INTRODUÇÃO) ,
já em 1886, o C6digo de Posturas determinava condições mfnimas para "cortiços, casas de operários e cubículos".
KOWARICK e ANT (1 4) afirmam que
"o cortiço é a modalidade de habitação precária mais antiga em São Paulo. Ao contrário da favela ou da. assim chamada "casa pr.§.
pria de_periferia", está ligado aos prim6rdios da industrialização que se iniciou nas
duas Últimas dêcad.as do s;cu],o XIX. A partir desta época, a população da cidade, que
em 1890 tinha. 65 mil habitantes, aumenta
vertiginosamente em decorrência do grande
fluxo de imigrantes transf~rrnados em mão-d.eóbra barata que levava adiante os J?rocessos
produtivos baseados_ em salários baixos e.
constantemente deteriorados e em jornadas de
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trabalho frequentemente de quatorze horas
ou mais, onde eram correntes os acidentes
de trabalho e a utilização do trabalho feminino e infantil. Forma predominante. de
habitação proletária, ela surge com a gênese do capital industrial''.
"A tuberculose ceifa suas vítimas: a msufi
.

siência. de ar e de luz,· o dia-a-dia com
numerosas pessoas em ambientes muito pequenos~ mal ventilados~
úmid.os produz a
.
clorose, a anemia, etc ••• (essa) gente re
duzida a aglomerar-se em d.ez ou doze pessoa.s em um ou dois cômodos porque os ganhos escassos e o crescimento dos alugueis
não permitem que tenham meios para alargar-se um pouco, (nos bairros pobres) aonde ã noite se r~colhe todo exército de
quem trabalha e prodU?.~.ac; morAdÍrlS coleti_
vas e os cortiços se transformam em verda-.
deiros pombais humanos, onde se vive numa
promiscuidade de g~nte e de sexos"(lS).

o

O cortiço hoj.e em dia nao é mais apenas
do n.as zon.a.s centrais. Fenômeno triste e deveras

loca~

insalubre

do ponto de vista sanitário é o cortiço da periferia. No

qu~

resta do terreno, ap6s a construção da casa, os moradores da
periferia constroem sequências de cubículos. Sã.o servidos por
.

..

um Único banheiro, um.Único tanque, e não raro um Único poço.
Do ponto de vista sanitário, unem ó congestionamento, a fal.ta de conforto térmico e acústico dos cortiços centrais,

-a

.
.
péssima estrutura quanto aos serviços pÚblic~s Cigua,esgoto,
lixo) da periferia.
Um outro tipo de a1ternativa.que

con.f~nde-se
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com os cortiços sao as pensoes, cuja presença marca
te o espaço urbano perto da Estação do Norte e da

forteme~

Rodoviária.

Embora semelhantes aos cortiços, distinguem-se desses por duas
caracteristicas ·bisicas: a) podem fornecer refeições; b) fre
quentemente alugam a cama, e não o c6modo.
Servem de alojamento sobretudo ao migrante recente e/ou ao trabalhador solteiro. Os trabalhadores solteiros encontram ainda nos "acampamentos" junto a obras de cons
~rução

civil uma outra alternativa para

resid~ncia,

que tam-

bim nao foi objeto desse estudo no momento.

-

Um quarto tipo compreende o que e

localmente

referido em São Paulo como "periferia", no Rio por "subúrbio" ·
'
caracterizado em geral por vasto número de casas privadas,se
para1as, humildes, situadas em ruas em geral não

pavimenta-

das, o~de mui tas vezes não há luz~ o s~·primento de água poti
vel i escasso, não há serviços de esgoto ou outros serviços
urbanos.

"Em. geral, a designação de

p~riferia

ê uti-

lizada indiscriminadamente para designar,n~
ma visão geográfica, os espaços que estão
distantes do cent~o metropolitano e na faixa
externa da área urbanizada e, numa visão s~
ciolÕgica, os locais on9e a força de trabalho se reproduz em péssimas condições de ha
bitação. Aparentemente, é consenso que as
duas definições estão falando da mesma coisa; no entanto, este uso indiscriminado do
termo leva a wna série de imprecisões
na
6
sua utilização".· (1 )
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ROLNIK e BONDUKI preferem definir

periferia

corno "as parcelas do território da cidade que tem baixa renda diferencial"~l?)

Segundo eles, assim este conceito

ganha

maior precisão e vincula, concreta e objetivamente, a ocupação do território urbano à estratificação social.
O termo renda diferencial, aplicado à

terra

. urbana, se origina numa transposição da teoria da renda

· da

terra esboçada por Marx para a agricultura.Renda diferencial
seria o componente da renda fundiiria que se baseia nas dife
renças entre as condições físicas e. de localização dos terrenos e nos diferenciais de investimentos aplicados a ele ou ao
seu entorno. Este. componente se somaria à renda absoluta, que
6,.propriarnente, a rernuneraçao paga pela exist~ncia da

pro-

priedade privada.
De certa forma, falar em terrenos com
renda diferencial significa falar eill terrenos pior
em equipamentos urbanos, que normalmente são mais

baixa
servidos

distantes

do centro e de utilização mais recente. Normalmente não significa, entretanto, obrigatoriamente. Hi parcelas do territª
rio urbano que, mesmo antigas e próximas, tem baixa renda

d!

ferencial. E igualmente existem loteamentos de "alto padrão",
na faixa exterior da irea urbanizada e tão distantes do centro como os "loteamentos populares.
Essa"pcri;('eria" é o '.'locus" das chamadas ·elas
.

ses pop~laTes, que, condicionadas pela situação social,
vem excluÍdas dos se~viços destinado~: de ~rcfer~ricia~
consumidores que tem condições de pagar por eles.

se
aos
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"Esses bens e serviços também se repartem
desigualmente segundo a distribuição de
renda, através do mecanismo de valorização do preço da terra. Os terrenos e mor~
dias são mais caros nas áreas melhor servidas os preços dos imóveis passam
a
funcionar como um mecanismo de reserva das
instalações e dos serviços municipais, em
benefício de quem· pode pagari'. (lS).

e

"A expansão da periferia se da principalmente a partir da intensificação do parque
fabril nos anos 50. Atualmente,vãrias dessas áreas, consideradas periféricas até
1955 (Bairro do Limão, Itaberaba, Vila.Maria, Tatuapé, Vila Carrão, Sul de Santo
Amaro, arredores do Butantã e Osasco, etc.)
não mais constituem a periferia de São Paulo, no sentido estrito. As áreas que configuravam
essa primeira.. periferia localiz~
.
vam-se, principalmente, ao .~ongo·de estradas secundarias e nas ligações viárias entre os subúrbios e distrito~ isolados~ ou
entre esses e o centro urbano de São Paulo,
sendo sua topografia, geralmente irregular
e in.adequada à implantação de indústrias (lg).
'~fuitas

dessas áreas transformam-se em bair
ros enquanto outras conservam seu caráter
precário e permanecem até hoje isoladas da
mancha urbana. Essa tendência é reforçada
..
pelo surgimento de novqs loteamentos, extremamente precários, cada vez mais àistan
tes do centro, que vêm a conformar a cham~
da segunda periferia~ cuja topografia é e~
tremamente irregular, próxima a pedreiras,
antigos portos de areia ou olarias.
Esse
processo se inicia por volta de-1960,a pa!
tir da ocupação da faixa Norte do T1etê .

258.

.

até o sopé da Serra da Cantareira, ao Noroeste, ao redor_ e através de Pirituba, ao
longo das saídas viárias (Anhanguera e Castelo Branco) e junto à margem do Tietê a
Oeste; ocupação periférica ampliada ao re.
dor de Osasco, Barueri e Carapicuiba, saída da Raposo Tavares e BR-116, arredores
de Campo Limpo, Diadema e paralelos a Leste, os contornos suburbanos de Itaquera,
.
Guaianazes, Mogi, Poá, periferias de Guaru
lhos, São Miguel Paulista, etc."(ZO)
Essa segunda periferia é o "locus"

atual da

chamada construção popular. VERNEZ(Zl) define construção popular como
"a atividade produtora de moradia urbana,
que, diferentemente da co~strução realizada no setor privado organizado ou no setor
pÚblico, possui no usuário seu principal
gestor e executor" .

. n um

espaço urbano que depende essencialmente

do trabalho não pago dos seus trabalhadores, tanto para

con~

trução de moradias, como para manutenção das ruas, aberturas
.de valas para escoamento de águas pluviais e construção

de

fossas e poços.
Trabalho da EMURB (ZZ) caracteriza a configur~
çao dos bairros da "periferia" através dos seguintes itens
verificáveis empiricamente:
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11

inadequação da maioria dos loteamentos
às condições topográficas, com ruas ou
lotes em área excessivamente inclinada;
• loteamentos em situação jurídica irregu
lar;
inexistência de calçadas, vias pavimentadas ou iluminação pÚblica;

-

-

• corregos a ceu aberto, engrossàdos por
águas servidas e esgotos;
• fa1 ta parcial ou total de rede de água;
• coleta de lixo inexistente ou parcialmente inexistente;
• dificuldade de acesso da população aos
lotes em terrenos acidentados, com escadas e caminhos de pedestre~ improvisados,
nas áreas internas dos loteamentos;
• transporte coletivo insuficiente e distante das habitações;
• escassez de equipamentos comunitários básicos corno: creches; parques infantis,
escolas de 19 grau, postos de saúde;
• baixa densidade ocupacional".
Apesar do caráter autônomo e anôn.imo dessa ati
-

vidade de construção popular, ela produziu parte

considerável

do espaço construído das cidades latino-americanas.

Em

São

Paulo provavelmente a área edifica4a dessa forma ~ maior que
a da construção formalmente organizada.
"O que caracteriza. a ê1tividade autoconstrutora ~ a sua produção tnediante um processo
de edificação progressiva em terrenos desprovidos de serviços, o que reduz o ·custo
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inicial da in'[eJ;"sãopor p~rte do usuário.
Isto é importante, já que se trata 1 embo~
ra não exclusivamente~ de famÍlias de ba!
xa renda, que assumem diretamente a direção da construção, usam financiamento pr~
veniente de poupança própria ou empréstimos informais, conseguem materiais e ferramentas e programam as etapas da obra,
que geralmente se materializa por anos e
mesmo-décadas. A esta construção as famílias contribuem corno mão-de-obra, embora
contratem também operários nas tarefas
mais complexas. Finalmente, exercem pressão sobre as autoridades pÚblicas para
.
.
conseguir serviços, equipamentos básicos~
transporte, etc. até que se constituam s~
tores urbanos que adotam padrões predominantes dos bairros burgueses da cidade,
•
-.
11 (23)
aos qua1s
terminam
por se assemelhar
•'
'

Segundo o trabalho da EMURB (1980§

24

~ os pro-

blemas a nível de bairro se refletem a nível da casa da
guinte forma:
" • área. construída, na fase inicial de
aproximadamente 20m2 , insuficiente para abrigar seus moradores;
existência
de apenas um ou dois corno..
dos nessa fase, insuficientes para as
atividades da famÍlia;
casas construídas precariamente, e ã
margem do CÓdigo de Obras do Município;
• uso de material de construção inadequado;
• lotes subdivididos irregularmente entre
várias famílias~ gerando espaços insalu
bres, c' inadequados;

se-
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. inexistência de rede de esgoto e quando
existem fossas sépticas, em geral temposicionamento irregular em relação aos
poços de água do lote;
. falta de instalações elétricas e ligações inadequadas entre várias casas;
iluminação, ventilação e insolação insu
ficientes;
. casas construídas em várias fases,. de
acordo com as possibilidades financeiras dos seus moradores, configurando um
ambiente inacabado e constantemente em
obras".
Através dos itens descritos pelo

trabalho da

EMURB, e perante o referencial da "habitação saudável" esboçado nos capítulos anteriores, já se percebe o forte problema de saúde pÚblica que constituem essas "casas precárias de
periferia", com água poluÍda, conforto térmico e acústico ine
~istente,

condições de ventilação insuficientes, espaços re-

duzidos e inadequados.
Embora desempenhe papel importante no mercado
de moradias, na economia geral da cidade e nos aspectos

de

saúde pÚblica da população, esse tipo particular de construção·tem permanecido parcialmente ignorado, tanto na sua magnitude como nas suas

característic~s

fundamentais. Em

São

Paulo uma das primeiras sondagens-piloto sobre a auto-construção foi feita em 1972, pela
ciãl (SEBES), que levantou

Secr~taria

al~uns

do Bem Estar

dados referentes i

Soocupa~

çao e renda dos chefes das famÍlias auto-construtoras,ã aqui
sição do terreno e dos mate~iais.de c6nstru~ão, ao prazo

e
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ao processo de trabalho.
Em 1977 a FAUUSP publicou os resultados de uma
pesquisa sobre a situação das casas constrúfdas no Municfpio
de Sã6 Paulo. Os dados, coletados entre 1970 e 1972, descreviam as dependências, dimensionando cada cômodo,

observavam

a função de cada ambiente, uso do espaço interior e exterior,
organização familiar e antecedentes sócio-culturais.
Dados dci MARICATO (2S) ajudam a conceituar e
dimensionar a auto-construção em São Paulo, mas

restringin-

do-a a uma unidade de fato construfda pela ·famfiia e não ap!
nas gerenciada por ela. Sustenta

tamb~m

que.sua

realização

está intimamente associada ao processo de produção e reprodu
ção do capital e ao decorrente sistema de exploração do trabalho na região metropolitana.
Recente trabalho da URPLAN

(26)-

, encomendado

pela Secretaria da Economia e Planejamento do Estado de

São

Paulo, procura a compreensão
dos determinantes estruturais
..
concretos do processo auto-construtivo e as práticas dos au
to-construtores, a partir de uma

verifica~ão

empfrica do seu

significado no contexto da Grande São Paulo. Nesse

s·entido

constitui sem dúvida um importante avanço no que diz respei. to ao conhecimento cientffico da realidade auto-construtora,
mas centra sua investigação no usuârip, nao pesquisando

os

outros agentes envolvidos.
O ·processo de auto-construção só. consegue
identificado por estudos interessados na produção do

ser

espaço
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urbano, e nao na sua descrição. Sua identificação

física,pa~

sado certo tempo de construção, é difÍcil. Embora

as

casas

produzidas pelo setor popular utilizem recursos diferentes e
sigam procedimentos tão diversos. do setor pfiblico ou privado
organizado,

~ormalmente,

com o passar dos anos se assemelham,
-

já que o melhoramento paulatino, tanto da moradia como

do

impostos

bairro, segue os padrões construtivos e estéticos
pela ideologia dominante, ou seja, a burguesia.
"Esse mimetismo espacial é acompanhado por
.
mimetismo social, não por ascenção social
dos ocupantes originais, mas por substitu!
ção·paulatina mas inexorável desses por
grupos de maiores ingressos~ à medida que
o ·bairro melhora e integra a cidade formal
e que a terra que ocupa se valoriza". ( 27 )
.

Um quinto tipo de alternativa habitacional pa
ra população de renda baixa em São Paulo são os chamados "con ·
-juntos habitacionais para população de renda baixa".

Em São

Paulo esse.s conjuntos são atualmente construídos pela COHABSP (Companhia Metropolitana de Habitação- SP).
.

.

A COHAB-SP

.

atua na área metropolitana, embora o município de São
tenha capital majoritirio (mais de 95%).

B um

Paulo

6rgão executi-

vo, promove e executa obras. Não define polÍticas ou normas.
-

Foi criado em final de l965, e até 1975 s6 executava conjun.

tos ha.bi tacionais. Atualmente se ocupa também de projetos

.

e~

peciais do PLANHAP (mutirão disperso, melhoria, loie urbanizado). Mas indubitavelmente a maior·concentração de esforços
da COHAB-sr se dá nos vários tipos de arranjos habitacionais
denominados

conjunto~,

tanto nos.de moradias individuais pa-
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ra uma famÍlia, como nos prédios de apartamentos.
Até 1975 a COHAB só entregara aos seus mutuários 3.597 unidades. Nessa época possuía um estoque de
de 4.000

unid~des,

mais

distribuídas nos conjuntos de Guaianazes,

Bororé·e Carapicuiba, sem condições de habitabilidade. Entre
197~

e 1980 já foram concluídas e/ou estio em fase

conclusão 23.804 unidades, sobretudo apartamentos

final de
localiza-

dos em Itaquera, perto do Parque do Carmo.

A COH.AB
passaram pela chamada
aceito na 1'

~riagem

tem cerca de 70.000 inscritos
"1~

que já

triagem". As condições para

·ser

são: residir ou trabalhar na Grande São

Paulo, não possuir imóvel nessa região, ter documentação

pe~

soal completa, o chefe da família es.tar no grupo etário

en-

tre 21 e 55 anos, ter famÍlia e condições de comprovar a ren
da familiar. Num segundo momento, se efetua uma nova seleção
onde é exigida toda uma documentação comprobatória. Entre
seleção inicial e a final a COHAB consulta os Registros

a
de

Imóveis e o Serviço de Proteção ao Crédito.
Há uma exigência de poupança, paga de

forma

nao parcelada, na assinatura do contrato, que antecede de
poucos dias a entrega da chave. Esse pagamento da

poupança

cobre todas as despesas de cartório. e administração, e é cal
culado em 10% do valor de venda da unidade.
A área·das unidades COHAB
e sobrados) varia de 50 a 70m 2

•

(apartamentos,casa~
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Um dos grandes

im.:onvcnicntcs do sistema COIIJ\B

é que o mutuário, como não faz escritura, só contrato de com
promisso de compra e venda, não pode levantar o FGTS

para o

pagamento da poupança. Os conjuntos exigem renda familiar eg
tre 4 e 5 salários mínimos. Segundo dados da COHAB de

1980,

a taxa de inadimplência vem caindo desde 75 (a 12/75 era 31%;
a 12/76, 19%; a 12/77, 14%; a 12/78, 8,0% e a 12/79, 2,8%).
A

A~sessoria

Econômica da COHAB, através de uma pesquisa sobre o comportamento do comprometimento de renda familiar (Z 8)
apurou, para a grande maioria dos casos pesquisados, uma
da no percentual da renda familiar. Não deixaram

qu~

de existir

também inúmeros casos de perda de renda p;.oyocada por

inval~

dez (auxílio-doença). Mas, segundo os analistas, a menor ina
dimplência deve-se sobretudo aos Índices de reajustes do salário mínimo (SM), sempre maiores que os Índices de reajuste
-

da Unidade Padrão de Capital (UPC), nos quais se baseiam
v~riaç6es

~aç6es

das prestações a pagar. Assim os valores das pres-

serão sempre inferiores aos valores dos salári6i

estão (ou estiveram até agora) sempre reajustados por
ces mais altos.
TABELA I _ REAJUSTES DO SALÁRIO M!NIMO (SM) E DA
UNIDADE PADRÃO DE CAPITAL
DATA

as

SM
Fm Cr$

UPC
.
Fm Cr$

1969

156,00

39,00

1971

225,00

55,00

1973

312,00

75,80

1975

532,80

119,27

1977

1.106,40

213,80

1979

2;268,80.

390,10

FONTE: COHAB, opus cit. p. 3.

que
Índi-
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No periodo analisado de 1969 a 1980 o sa15rio
minimo foi aumentado em 18,80 vezes, ou 1.780% e a UPC somen
te 10 vezes ou 999,48%, o que auxilia a explicar o

grãfico

decrescente de inadimplência.
Enfim, uma alternativa possível para a
çao de baixa renda tem sido a compra ou locação de

popul~

pequenos

apartamentos tipo kitchinette, com um quarto, banheiro e cozinha minúscula. Alguns prédios centrais, sobretudo na zona
do Mercado de Cereais, com mais de 200 apartamentos, tem si-.
do

~requentemente

manchete de jornais sensacionalistas:

sao

crianças que caem das janelas, badernas nos corredores, etc.
Como alternativa, ê razoavelmente recente. O seu dimensionamento e sua dinâmica em São Paulo, permanecem ainda desconh~

de

ciclos. No Rio

'

Janeiro un:t estudo já clássico çle Giberto VE

LHO (Zg)_sobre um dess.es prédios típicos de Copacabana~. o Edi.

-

fício. Estrela, com 10 andares, ·16 apartamentos por andar, alér
da cobertura, e uma ã~ea média por apartamento de 39m 2
ta as condições de vida nesses apartamentos J.K.

,

rel~

(janela

kitchnette). Examina o cotidiano, usando, segundo ele,
das mais importantes lições da Antropologia:
..-

"0 primeiro passo, o mais fundamenta.!, e

procurar ouyir e entender a visão de mundo dos grupos sociais ~ue vivem diretame~
te essas situações e procurar perceber
seus pontos de ~ista.~ com o mínimo de pr~
conceitos e sem paternalismos''.

e
uma
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3. DIMENSIONAMENTO APROXIMADO

A famÍlia de renda

baixa~

por definição, con-

trola pequena parcela dos recursos sociais. Assim, tem

que

economizar nos gastos com habitação, para alcançar níveis de
subsist~ncia

no consumo de alimentos e outras necessidades.

As familias de ingressos mais altos nao apenas tem maior poder econômico, como também o dispõe com maior liberdade~

já

que suas decisões não se encontram afetadas por essa ''fronteira de subsist~ncia". VETTER (1975/ 30 ) comenta que o gasto
com habitação (incluindo manutenção e equipamento) é 17 vezes maior no grupo com renda superior a 10.

salári~s

que no grupo que ganha de 1 a 8 salários mínimos.

mínimos
Os gastos

por. habitação aumentam em proporçao mais alta que a rençla.
Como os grupos de renda alta e baiJ\a obvia.men.
te não competem pelas mesmas unidades habitacionais, o
do se segmenta em diferentes

~uh-mercados.

merc~

O sub-mercado

de

moradias para familias de baixa renda oferece uma série de
.

dif~rentes

.

alternativas, conforme o exposto no item

an~erior.

As alternativas encontradas pela população pobre para

solu-

cionar um problema de moradia diferem em termos qualitativos
e quantitativos, dependendo do espaço e do momento hist6rico
considerado.
No espaço urbano de São Paulo~ his torica.mente,
uma das primeiras alternativas a se ·impor foram as

''Vilas Ope-

rárias'', num momento do processo de acumulição onde o

capi-

tal necessitava, pela escassez da força de trabalho qualifi-
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cada, garantir sua presença

prô~ima.ao

local onde se situava

a unidade produtiva. Eva BLAY( 3l) coloca que a primeira

vila

operaria em São Paulo foi construída em 1919, e cerca de

10

vilas teriam sido construídas até 1920. Na região do Brâs-Bresser (zona fabril antiga do município) encontrou cerca de 150
Vilas, ocupadas por operários, cuja construção nao se fez di
retamente por empresários industriais, mas ppr empreiteiros.
Com o processo de urbanização e industrializa
çao ganhando amplitude, toncentrando capital e força de tra.

balho em quantidades cada vez maiores, constituindo e ampli.

ando o contingente

e~cedente

.

de mão-de-obra, ja não havia ne

cessidade de garantir-se a fixação da força de trabalho. Assim. a população foi encontrando outras al'ternativas para obt·eJ
um teto. Perante as rudes condições de trabalho, com jorna-

...

das ?rolongadas e salários extremamente baixos, numa

epoca

onde
"ine~istia

qualquer mediação estatal que
desse um mínimo de ordenam~nto à flagrante anarquia. do capital em relaçao à expio
(32)•
ração.da força de trabalho"
,
a maior parcela dos ganh,os dos trabalhadores

precisava

ser

canalizada para os gastos com alimentação. Assim, muito pouco sobrava para a moradia.
Desta forma, o destino residencial da

imensa·

maioria dos trabalhadores urbanos era o cortiço. Segundo dados do Boletim do D~paitamento Estadual do Trabalho Cl91~f 33 )
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"o aluguel de habitações "unifarniliares e
higiênicas'correspondia, na melhor das
hipóteses, a mais da metade do salário da
classe trabalhadora que vivia em São Paulo ... Casas desse preço há muitas, e quem
mora nelas não são operários: são os pequenos empregados; os operários moram nos
cortiços ... ".
Disseminaram-se os cortiços em áreas deteriora
das do centro (Sê, Santa Ifigênia); em áreas próximas aos
Belém

distritos industriais (Barra Funda, Bom Retiro, Brás,

São Miguel). Note-se que até os anos 30 a cidade era bastante.adensada e, embora existissem bairros onde se

concentra-

vam os grupos ricos- Campos Eliseos, Higienópolis ou Avenida Paúlista e bairros onde predominava a classe

~rabalhadora

-Brás, Mooca, Bom Retiro, Bexiga, eram vizinhos e era

fre-

quente ·a presença de cortiços em continuidade a áreas onde
residiam camadas mais abastadas.
Era imprescindivel a proximidade do
ao seu emprego. Os gastos com transporte em bondes,
distâncias

~ossem

operário
se

as

grandes, seriam elevados e assim incompati

veis com a compressao salarial da época.
Nas décadas seguintes, o sistema de tra~sportes vai deixando de se.apoiar nos bondes para estruturar uma
malha viaria de menor densidade, percorrida por ônibus.

B uma época onde confrontam-se dois planos

p~

ra a cidade de São Paulo: o plano Light (mantendo altas den-·
sidades centrais) e o plano das .grandes ave1iidas de
Maia.

Prestes

'
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. "Em 1926, a Light, sentindo que o bonde no

centro da cidade constituía u.m problema,
além do aumento da população e da falta de
carros, elaborou um grande projeto para a
reforma do contrato de viação, que aprese~
tou à Prefeitura de São Paulo. De acordo
com este plano a rede existente seria estendida em mais 65 km de linha, sendo que
destes "20km estavam compreendidos em pontos da. cidade que se desenvolviam rapida.
.
mente, como além Mooca, além Penha, V. De~
doro e V. Pompéia",
enquanto que a Light
.
.
se propunha, em colaboração com a Prefeit~
ra, eliminar os bondes de superfície da
área central, sendo que "os bond~s procedentes dos diversos setores da cidade trafegarão pelas ruas até junto ~a col~na ceE
tral, onde entrarão em subterrâneos, cont!
nua.'Tldo sua rota para o tr~ângulo, m....nn nível 5 ou 6 metros abaixo do nível da rua."C 34 )
Por esse plano da Light percebe-se a intenção
de viabilizar a longo prazd um transporte urbano sobre

tri-

lhos, criando-se condições para a circulação nas áreas

mais

densas e não estendendo excessivamente as redes e
temente a cidade. A

tend~ncia

conséquen~

seria um àdensamento nas

áre~s

.

servidas por bondes, reduzindo-se as possibilidades de expanr
são das áreas periféricas.
A outra opçao, a do transporte rodoviário,

.A

e

representada pelo Plano das Avenidas, elaborado em 1930 pelo
Eng9 Prestes Maia, posteriormente prefeito, da cidade. Este
plano busca criar uma cidade baseada no

tr~nsporte

urbano ro

doviâtio ~ seja individual at1~avés. de auto~ sej.a coletivo atra
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v~s

de 6nibus. Propunha a abertura ou o alargamento de

uma

série de avenidas, tanto as componentes do anel de irradiação (Ipiranga, S. Luis, Rangel Pestana, Senador Queirós,etc)
como as radiais que saem do centro para os bairros (9 de Ju
lho, Consolação, Rio Branco, etc.) ,

al~m

de uma

s~rie

de pon-

tes e túneis.
Já 10 anos depois do início da implantação do
Plano Prestes Maia existem sinais de auto-construção de moradias, em lotes adquiridos pela população pobre na "perife
ria" da cida?e, que começa seu processo de expansão. Agora,
as classes mais pobres tem duas

alternativ~s

a escolher:

a

"casa de periferia" e o cortiço.
Essa mudança no padrão de crescimento da cida
de,rcom a opçao por outra alternativa habitacional,

talvez

explique a queda na proporçao relativa da população municipal residindo em cortiços: em 1961 as cifras apontavam

18%

vivendo nestas condições, sobretudo nas áreas centraisÇ 35 )
Já em

197~,

outra pesquisa apontou 9% da

~opulação.paulista

na morando em cortiços, cifra que hoje parece ter

aumenta-

do _(36)

Uma das pesquisas mais antigas sobre os corti
ços de São Paulo é a de URBINA TELLES (37 ). Neste trabalho. a
autora realizou um inquérito sobre as condições de vida

do.

cortiço e seus ocupantes. Apre.senta resultados de levantamentos domiciliares realizados por pesquisadores sociais. en
tre 1937 c 1940, na Bela Vista, Brás, Mooca, Pari, Liberdade, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, Sé, Santa Ifi.gê-
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nia e Bel;m, sendo que a maior

frequ~ncia

de cortiços se lo-

calizou na Bela Vista. A autora estudou 291

coiti~os,com

uma

populaçio de 1195 habitantes.
Este trabalho nao fornece uma estimativa do nú
mero de cortiços para 1940, nem tampouco da populaçio corti.

çada.· Já a pesquisa coordenada por BARRUEL DE LAGENEST

(38)

liou, para 1961, aproximadamente 700.000 habitantes em

ava

Sio

Paulo
"vivendo em condições de habitaçio infra-hu
mana, 90% amontoadas em cortiços, principal
mente no centro da cidade. Assim cerca de
18% da populaçao.citadina viveria em cortiços".

Segundo a pesquisa coordenada pelo Frei Barruel,
os bairros mais atingidos pelos cortiços sio justamente
bairros centrais: Santa

Ifig~nia,

os

Santa Cecília, Consolaçio,

Bom Retiro, Campos Elísios, Barra Funda, Brás, Belém, Liberdade, Be.la Vista, MoOca, Cambuci. Os bairros adjacentes

tem

.uma densidade de cortiços já menor.
Finalizando o seu estudo, o relator comenta que
'nio se deve imaginar que seja possível lutar
contra os cortiços corno _contra as favelas,tan
to nais que a passagem da favela para o corti
ço é considerada como 'una prornoçio social'
(apesar de as condições de vida serem aí piores), pois, enquanto a existência da favela
nio beneficia ninguém, ou quase ninguém, os
cortiços sio tunn fonte de renda, e de renda
muito elevada, para muita gente rica,para do-
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nos de um ou de vários cortiços, que, sem
despésa nenhuma, a não ser a dos impostos,
ou mais, de cada
recebem 100. mil cruzeiros
.
cortiço. ~ um modo fácil de fazer o terreno 'render', enquanto se processa sua valo
rização, até a sua venda a uma companhia
imobiliária que demolirá o velho casarao
e ali edificará um moderno prédio de apartamento~ .••".
.

O fato apontado pelo pesquisadoi, parece ter
seguras e~idências empíricas. JOEL (39 ), .falando sobre a Guer
ra do Paragu<;ti, relata a campanha da Cordilheira, levada

a

cabo pelo Conde D'Eu:
"O genro de D. Pedro .II, marido estrangei.,."
r1"" n Isabo,.
;mn"pw., .., . . . e ~u+•·~o
.
.. - - - ....., •
. - • , ......u"t"v .
"'"''""'.L . ·~~c+c~
J:'.L.
U.L

..L

l.. ·· ~ __

dente ao cargo de III I~erador do Brasil,
o D. Cortiço (como era· chamado) empreende
perseguição a Lopes" •••

Como se ve, há muito tempo que ser dono de cor
tiço já era um bom neg6cio. Reportagem de· 20.02.1979,

publi~

cada no jornal FOLHA DE S. PAULO, descreve um casarão da rua
Eduardo Prado, no bairro de Santa Cecília, centro de São Paulo:

"Lá dentro, neste casarao localizado entre
uma padaria e um prédio·estilo mediterrâneo apertam-se 43 famílias. Os 43 quartos
estão distribuídos entre o casarao e as
meia:-águas construídas nos fundos. • • várias latas de lixo ladeiam o corredor que
separa o portão da rua e a entrada da ca- ·
sa. Ao lado da escada, uma passagem . es-: ..
treita dá pra o pátio das meia-águas. No
centro do pátjo, as mulheres revezam nos
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dois únicos tanques e nas pias de uso coletivo. Há apenas um lavatório e quatro baru1ei
ros para todos os moradores. Os aluguéis va
riam entre 1.600 e 2.000 cruzeiros"( 40).

Percebe-se que o dono chega a receber Cr$ ...
86.000,00, de aluguel, quase todo ele sonegivel,

ji · que

a

maior parte dos inquilinos não declara imposto de renda. Esse montante de aluguel, por um imóvel deteriorado, ultrapassa em muito os rendimentos que se poderiam obter através

de

locação normal, mesmo comercial (por· volta de Cr$20.000,00,
alugando para escritório
e conservando o prédio em boas con.
.
dições físicas).
O Plano Urbanístico Básico( 4l) realizou em 1967
um estudo específico sobre o cortiço, onde diagnosticou

que

a percentagem da população total do município que habita cor
tiços é de 8,1%, sendo que o número médio de pessoas por família cortiçada é de 3,3 e o número médio de famílias
cortiço é de 5,8.

por

Segundo o PUB, 35,8% do total de famílias

encortiçadas residiam na unidade Brás-Mooca (45. 977 famílias),
20,3% na unidade Centro (26.070 famílias) e 43,9% nas unidades Lapa, Santana, Vila Maria, Penha, Ipiranga, Saúde, Ibira
~uera,·Santo

Amaro e Pinheiros (56.638 famílias).
A SEBES elaborou uma pesquisa sobre os corti-

ços do município, em 1975. Para isso utilizou o Cadastramento de.Rendas Imobiliárias da P.M.S.P., onde através de
1 i.stagens - a de cortiços e a de casas coletivas -

duas

estjmou-se

a· população pertencente ao universo. A listagem forneceu, P!
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ra aquele ano, um total de 106.005 casas coletivas e 4.453
cortiços. Este nfimero deve ser, tal como aponta a

~quipe

re-

latora do trabalho, tomado com reservas: no trabalho de campo que se seguiu percebeu-se que o universo conceitual

de

Rendas 1mobiliirias não era exatamente o mesmo que o da pesquisa da SEBES. Partindo-se dos 212 casos amostrais

retira-

dos da listagem de cortiços e dos 116 retirados da listagem
de casas coletivas, e atrav6s de verificação

de campo, peE

cebeu-se que:
a) em relação ã listagem dos cortiços, 53,3% eram efe
tivamente cortiços, 13,7% eram casas coletivas
33,0% pertenciam a outros tipos

e

residenciais,incl~

sive demolições;
b) em relação ã listagem de casas coletivas, 12,21%
eram cortiços, 33,6% casas coletivas, 49,2% não peE
tenciam ao universo.

Conv6m lembrar que a conceituação '.de

cortiço

assumiu para a equipe a conotação de habitação estruturalmen
te s6lida mas com fndice de ocupação excessivo e

defici~nci

as nas instalações hidriulicas e sanitirias. Em relação i ca
sa coletiva, adotou-se o seguinte conceito:
"Habitação coletiva (virias famflias nomes-.
mo im6vel), mas em unidades independentes,
com presença de c~zinlm e· banheiro privativo,
e sem as características de precariedade apo~
tadas para o cortiço."C 42 )
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Assim, corrigindo os dados de RI para 1973
(106.005 casas coletivas e 4.453 cortiços) com os coeficien-

tes apontados, ter-se-ia para o mesmo ano, 36.225 casas coletivas

e

20.596 cortiços. Não estio englobados neste nfimero

unidades pertencentes ao universo mas que não constaram
listagem de RI. Como primeira aproximação,

da

considerar-se-á

que o chamado cortiço é realmente mais insalubre para o

de-

senvolvimento da vida humana, embora o conceito de casa cole
tiva compreenda unidades que não satisfazem inteiramente

~

as

exigências de privacidade e independência. Assim o dado mais
importante é a estimativa de cortiçados no Município de

São

Paulo: para 20.596 cortiços ter-se-ia 554.032 pessoas, 8,35%
da população municipal. Tomado conjuntamente com casas coletivas, o contingente populacional já sobe

para 1.528.485

pessoas, 23,3% da população paulistana, em 1973.
Entre as conclusões da pesquisa de SEBES sobre
cortiços no Município de São Paulo encontram-se informações
urbanísticas., habitacionais e populacionais, a saber:
1) Mais da metade do tecido urbano do município desco
nhece

~ensidades

de cortiços superiores a 10 unida

des por quil6metro quadrado. A maior concentração
de cortiços·desenha-se em forma de cruz, com o cen
tro

~oincidindo

com o centro hist6rico da

cidade

(Sé e Santa Ifigênia). As asas sul e oeste

desta

cruz apresentam características semelhantes,
pando uma parte velha da cidade, com altos

ocu-

índic~s

de ocupação, que abriga indústrias c comércio

ata~
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cadista. Os cortiços acompanham rigorosamente

os

trilhos das ferrovias, sendo que o maior número de
unidades se localizam no Bom Retiro, Pari, Brás.
Na asa leste, acompanhando os trilhos da Rede Ferroviária Federal, encontra-se um expressivo

prece~

so de encortiçamento no Tatuapé. Após um vacuo, os
cortiços reaparecem em São Miguel. No Jabaquara

e

no Ipiranga surgem também manchas isoladas de c~r
tiços. Em Vila Mariana incrementa-se o processo de
encortiçamento, sobretudo após a implantação da No
va Vergueiro e logo após e durante a instalação da
linha Norte-Sul do Metropolitano, enquanto os terrenos não atingiam ainda um preço que compensasse
a venda dos antigos casar6es abandonados pelos pro
prietários e sua transformação em prédios de apartamentos.
A pesquisa de SEBES·, publicada em 1975, aponta como relativamente pequena a

incid~ncia

de

cortiços

compostos de apenas um edifício isolado: 14,4%
total amostrai. As maiores faixas de

incid~ncia

ocorrem nos casos de cortiços que apresentam
a

tr~s

do

duas

edificações no mesmo lote (53,6%). Isto in-

dica que o cortiço em São Paulo caracterizou-se
nao só pela presença de uma edificação subdividida,
mas por uma "super-utilização" do solo disponível.
Em termos de infra-estrutura, os cortiços que SEBES
pesquisou em 1975 eram sobretudo os localizados em
bairros centrais c no çentro expandido. Assim

as
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condições eram satisfat6rias, participando a populaçio encortiçada dos beneficios.do meio urbano
(94,8% dos cortiços levantados tem água

encanada,

85,6% estio ligados à rede de esgoto).
3) Atualmente o processo de encortiçamento parece ace
lerar-se.
"Não há nenhum distrito do municipio de São
Paulo que não t~nha cortiços. Eles existem
por toda a cidade e alcançam altas densidades tanto nos bairros centrais como nos bair
ros periféricos. O contingente de trabalhadores que procura conton1ar os problemas das
distâncias e da rotatividade morando em lugares mais pr6ximos do trabalho ou da oferta de empregos, cresce cada vez rnais. Casa-

rões antigos são transformados sistematicamente em cortiços, e não são. .raras as construções especialmente confeccionadas para
este fim, em particular nalguns bairros con
tíguos à área mais central e até mesmo em
áreas consideradas nobres"C43 )·
·sintetizando, estradas de ferro,

ind~strias

e

co-

mércio atacadista são os fatores associados à maior
incid~ncia

de cortiços. O

cortiç~

....

de periferia

e

um fenômeno muito pouco estudado. Aparentemente sur
ge também com maior intensidade em regiões próximas
a indfistrias, como Campo Limpo e São

Miguel~

Como

nao se enquadra na figura clássica do-cortiço, tal
como é descrito inclusive na litératura, geralmente

oi

fiscais de Repda~ Imobiliárias nio os lançam

com este nome, mas na categoria de casa coletiva.
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Entretanto é fenômeno que merece maior estudo,porque parece estar aumentando de forma significativa
nos Últimos anos.
4) A COGEP C44 lefetuou, em 1975, um levantamento da irea paulistana da Bela Vista, onde constam

dados

sobre cortiços. O levantamento da· ire a do Bris-Bresser em 197 8 (BLAY) C45 l, identificou 165 vilas operi
rias abrigando 12.000 pessoas. Não constam,

tanto

na pesquisa da Bela Vista como na do Bris-Bresser,
estudos específicos sobre cortiços. Trabalhos

de

levantamentos parciais foram realizados, como por
exemplo o de MARGONARI C46 l, que. identificou 7. 600
pessoas vivendo em 90 cortiços, s6 na irea da

Pa-

r6quia de Santa CecÍlia, bairro central de São Pau
lo. Uma média, portanto, de ·84,44 pessoas por cortiço bem mais elevada que a encontrada pela pesqu!
sa da Prefeitura (26,9). Isto estari indicando uma
densificação populacional dentro dos cortiços. As·sim, além da elevação do número de cortiços"a região da par6quia de Santa Cecília tinha,
em 1977, ·90 cortiços. Hoje, de acordo com os .
novos levantamentos, esse ntmero subiu para
173, sem contar a incidência de pensões e das
"vagas" para rapazes e moças. A proliferação
de sub-habitações atinge também a irea da Par6quia do Coração de M~ria, em Higien6polis,
que em 1979 tinha 11 cortiços e hoje tem 3 3,
o que representa um aumento de 200 por cento
'
' .
(47)
em dois anos",
vai existir uma maior densidade demográfica dentro
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do próprio cortiço, piorando ainda mais

-

as precaesse

rias condições de vida a que sao submetidas

segmento populacional. Uma outra pesquisa recente
~ sobre os cortiços da Moocaf 48 ) Esta pesquisa loca
lizou, na área da Mooca, em 1979, 69 cortiços onde
residiam 746 familias, num total de 2984 pessoas,
ou seja 43,25 pessoas/cortiço. Admitindo-se que

a

área abrangida pela pesquisa coincida com a do subdistrito, tem-se que 9,25% da população desse subdistrito era cortiçada em 1979(*).
5) Em relação aos indicadores espaciais, a pesquisa de
SEBES fornece a cifra ~e 3,6 pessoas por c6modo, a
da Mooca 2,7 e a de ~anta Cecflia 5,9. Sem d~vida
todas inJicam

siluaç~es cr!Licas,

segundo os indica

dores estudados no capitulo anterior, mas os cortiços de Santa Cecília estão realmente em situação

dr~

mática, confirmando a hipótese de maior densifi~ação interna. Segundo MARGONARI, quando um

cortiço

na região era destruido, seus habitantes se mudavam
para cortiços próximos, subdividindo cômodos e partilhando quartos, piorando ainda mais suas

condi-

ções de vida. Quanto i superfície por habitante,
pesquisa de S-EBES aponta um indicador seríssimo

a
de

confortci: l,lm 2 /pessoa, confirmado pela pesquisa da
Mooca (1,7m 2 /pessoa).

(.*)

A população do sub-distrito da Mooca era de 32.245 pessoas, segundo
trabalhos da COGEP.
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6) Os indicadores sanit5rios das 3 pesquisas refletem,
sem dÚvida, situação de extrema precariedade. A TA
BELA II espelha esta realidade.

TABELA II - INDICADORES SANITÁRIOS DOS CORTIÇOS
SEBES
(1975)

FONTE
INDICADOR
Sanitários/cortiço
·chuveiros/cortiço
Tanques/cortiço
Torneira coletiva/cortiço
Pessoas/banheiro
Pessoas/tanque
Pessoas/pia

STA.CECÍLIA
(1977)

3,08
(moda=2)
3,80
3,80
2,29
10;4
7.08(*)
'
11··7scn

MOOCA

(1979)

2,6
2,4

31· 85 ('~-")
'

'

12,3
15,1

FONTE: Mêdias aritmêticas fornecidas pelas diversas fontes.
(*) Cálculo a partir do produto das mêdias.

Esses números ·mostram que, apesar dos
ços pesquisados em

gera~

corti-

estarem localizados em áreas servi-

das por água e esgoto (tal como ê o caso de Sta. Cec!lia
da Mooca) ·estes serviços pÚblicos não são usufru!dos de

e
ma-

neira adequada por esta camada da população pobre.
O problema ê sentido com intensidade pela população moradora das unidades de cortiço. A maior

qu~ixa

dos

cortiçados da Mooca reca!a sobre as instalações sanitárias
35,3% dos entrevistados declararam que eram
· ."poucos banheiros para mui ta gente". ("ê
.
gente demais; para tomar baru1o precisa
.
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fazer fila", "a gente passa 2 horas esperando a vez de tomar banho"; "11 horas da
noite ainda tem gente esperando").
E, consequentemente, a conservaçao das instalações

sanitá-

rias é também deficiente ("a gente limpa mas não tem jeito").
Muitas vezes os donos de cortiços, ou os sub-locatários, visando auferir maior lucro com a locação do im6vel,pioram ain
da mais suas condições:
"tinha mais um banheiro, mas o homem desmanchou e fez um quarto no lugar".
As reclamações nao atingem apenas o uso

dos

banheiros, atingem igualmente tanques e pias "tem que fazer fila para lavar louça no
ta...t1que"; "t.em que leva'Tlta.r 5 horas da ma-

nhã para segurar o lugar"; "meia noite ain
da tem gente lavando roupa''.
Tanto os depoimentos dos moradores como bs in
dicadores domiciliares mostram forte ponto de estrangulamento em

relaçã~

i

possibilid~de

de higiene pessoal e

dom~stica:

embora existam os serviços pfiblicos de infra-estrutura. Isto
é ainda agravado pela falta de controle que relatam ter

os

usuários sobre sua própria despesa com água ("a gente paga a
água e a luz sem nunca ver a conta"), sendo inclusive uma rei
vindicação dos moradores a colocação de rel6gios individuais
para água e luz, sobretudo nos cortiços tipo "vila", onde ·is
so seria poss{vel tecnicamente.
Em relação is condições de infra-estrutura, a
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pesquisa amostrai de cortiços de SEBES mostrou que, pelo menos iquela

~poca

os

~ortiços ~ituavam-se

vidas dos serviços de

infra~estrutura

em regiões bem pro-

urbana.

TABELA 111 · - PERCENTUAL .DA POPULAÇÃO CORTIÇADA,
POR . TIPO'DE ' 1NFRA~ESTRUTURA

T I p

o

.

. o

~

...

· Rede pÚblica de agua

94,8%

poço

7,9%

Rede pÚblica de esgoto

Luz

SEBES, 197.5 .

85,6%

fossa

21,9%

el~trica

· 97,4%

Coleta de lixo

99~3% .

FONTE: PESQUISA AMOSTRAL DE CORJIÇOS. SEBES, 1975,
..,

Pela TABELA III

nota-se - ~ue
situ~vam-se

quase totalidade dos cortiços

grande parte ou a
em regiões bem

pr~

vidas dos serviços de infra-estrutura urbana . Nota-se tamb~m .
o uso de duplos sistemas de abastecimento _de igua e

esgoto.

Assim, nã~ ~ - incomum o cortiço estar ligado i rede
pÚblica
.
.
de esgoto e ter, tamb~m, uma fossa, especialmente quando exi~
.

.

tem pa~ilhões em meia~5guas nos fundos dos ·quintais,cujas 1!
gações i rede pÚblica são problemiticas, seja pelo irivestimento em canalização, seja porque

~lote

apresenta declive

em relação ao nivel da rede pÚblica~ Da mesma forma

·alguns

cortiços apresentam poço, al~m ·do abasteciment~ de água
rede pÚbl,ica.

por
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Não se
essas unidades

~e~e esquecer~

~ortiçadas

entretanto, que

embora

no centro do tecido urbano

sejam

bem. servidas pela rede pÚblica de infra-estrutura, a populaçao residente se v~ impossibilitada de usufruÍ-la plenamente~
tanto por problemas de equipamento domiciliar·deficiente (co
mo ji foi dito) como pela falta de manutenção das

ligações

domicjliares i rede pÚblica. Entrevistas na ·Mo6ca

denunciam

o fato:
"sempre falta água',' "quando um abre uma
torneira não chega iguanas outras","não
tem caixa d'água", ,;a dona reclamava q\le
...
a gente gastava muita agua; mexeu no encanamento e começou a faltar igua sempre;
é s6 aqui, nos vizinhos nao fálta~"
De qualquer forma,

~m

terrenos servidos de in

fra-esirutura, exi~te a possibilidade ~a participação da população residente nos cortiços centrais nos beneficios e regalias do meio urbano, o que, em geral, nao ocorre com os mo
radares de outras alternativas habitacionais.

7) Condiç6es de conforto ambiental
O material de construção nas edificaç6es é, via de
regra, o tijolo, embora muitas vezes se edifiquem
casas de madeira nas

ire~s

livres. A pesquisa

de

edificaç6~s

no

SEBES evidenciou uma média de 2,9
lote. Assim,

percebe~se

que o espaço é utilizado
-

.

de maneira exaustiva. Aliis, tanto o externo c6mo
o interno, já que nao raro observa-se que até mesmo o vão da escada € vedado com tapumes e utiliza-
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do corno quarto.
23~6\

A pesquisa

de SEBES observou que

ap~esentarn

dos cortiços

divis6rins internas,

responsiveis pelo aparecimento de quartos

reduzi-

dos e compartimentos sem iluminação. A pesquisa
vela

tarnb~rn

r~

que 24,2% dos cortiços apresentam eSmo

dos sem qualquer ventilação. Observou-se

tarnb~m

que o pr6prio corpo original da casa apresenta-se
com grande freqUencia em mau estado de conservação,

estando 39,2% dos cortiços em estado precário

e

41,2% num estado considerado regular.
Os cortiçados reclamam sobretudo da infestação

de

animais ("muitos ratos no quintal e nos quartos? e
no calor muita barata) e da umidade ("paredes Úmidas, mofadas", "chove dentro dos quartos").
8) Em relação is variiveis demogrificas e s6cio-econ6
rnicas, a pesquisa domiciliar de SEBES forneceu alguns resultados, embora a amostra tenha sido
tante reduzida a grande

apenas 153 familias. Percebeu-se

incid~ncia

de pessoas solteiras nos corti

ços (19,6% dos chefes de familia, quando nas
las, por

e~emplo,

bas-

~pesquisa

o percentual de velhQs

~

fave~

de 1973 apontava 8,6%);

relativamente rnnioi

que

no Municfpio corno um todo (4,7% do total dos corti
çados tem mais de 65 p_nos, contra 3,96% no MunicÍ-pio de São Paulo- dados de 1970). A pesquisa

da·

Moôca não confirma. o fato - apenas O,6% da população pesquisada naquele sub-distrito tem mais de 65
anos. Não se pode

c~ncluir por~m

que. as difexenças
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da estrutura etária sejam explicáveis apenas
abrang~ncia

espacial e pelo tempo decorrido

as duas pesquisas. Pode estar havendo uma

pela
entre

mudança

real na estrutura de idades da população cortiçada,
através da chegada ao cortiço de novos contingentes etários produtivos do ponto de vista do mercado de trabalho.
Quanto ã

proced~ncia,

a pesquisa de SEBES for

nece uma distribuição bi-modal: predominam os oriundos da re
.

.

gião III do Censo de 1970 (Ceará, Rfo Grande do Nbrte, Parai
ba, Pernambuco e Alagoas) e do interior do Estado de São Pau
lo. A pesquisa da Mo6ca mostra que 53,5% dos seus cortiçados
sao de Pernambuco, enquanto que na de SEBES apenas 20,90%
dai procediam. Isto parece indicar, para a Mo6ca, que ela

...

e

sede de um agrupamento especifico desses migrantes pernambucanos, que vão se localizar preferencialmente onde já

estão

seus conterrâneos, engrossando ainda mais o percentual

de

oriundos da região no local.
Tanto a pesquisa da Par6quia Sãa Rafael

como

a da Prof. Margonari, rara a Par6quia de Sta. Cecilia,

nao

citam estrangeiros entre seus pesquisados. Sabe-se,

~ntretan

to, da presença já tradicional de oriundos da Itália e da Es
panha nas regiões cortiçadas ma.is a.ntigas, e da

perman~ncia

atual de pessoas provenientes da Coréia no Pari, bairro central do Municipio de São Paulo.

B provável

pecificas da Mo6ca e de Santa Cecilia

que nos casos es-

alg~ns

dos antigos mo-

radores e seus descendentes já tenham cedido seus lugares

a
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migrantes nordestinos. A pesquisa de SEBES, um pouco mais an
tiga e com amostra mais abrangente, embora pequena,conseguiu
captar essa origem externa do pessoal morador dos cortiços.
Segundo SEBES, 5,9% dos chefes de familia cortiçados

vinham

do exterior.
Os dados de SEBES indicam também que os corti

hi mais
tempo que o total dos migrantes: 21,8% estio no Muniti~io h5
çados parecem estar residindo na cidade de São Paulo

mais de 20 anos. A mobilidade habitacional também não parece·
ser.elevada: quase 20% .dos chefes cortiçados habitam a alter
MARGONARI~

59,20\

dos cortiçadós de Santa Cecilia estio em São Paulo hi

mais

nativa cortiço hi mais de 10 anos. Segundo

de 15 anos. Ji a população cortiçada da Mo6ca aparenta
de

proced~n~ia

ser

mais recente, pois 59,4% estio em São Paulo

hi menos de 5 anos e somente 18,1% hi mais de 10

anos~

Embora os dados de SEBES e de Santa Cecilia
conduzam i hip6tese que o contingente migrat6rio que integra
a população encortiçada.esteja no Municipio de. São Paulo

hi

bastante tempo, os dados da Mo6ca comparam-se quase aos

da

população favelada pesquisada em 1973, que apresenta 58,9%
de individuas cuja experiBncia de vida na metr6pole paulista
na tem a data dos filtimos cinco anos.C49) Não se pode inferir~
dadas as condições de amostragem e as diferentes épocas

em

que se deram o estudo, se o quadro de resultados pode ser ex
pandi~o

para São Paulo como um todo ou se é especifico

Mo6ca nestes ~ltimos·anos.

da
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Quanto ao tempo de moradia, na Mo6ca, o corti
çarnento, embora antigo (a literatura existente aponta a exis
tência de casas coletivas no bairro desde 1910) parece

ter

maior rotatividade, já que 42,3% dos cortiçados declararam
residir na unidade onde foram entrevistados há menos de 1 ru1o.
Em Santa Cecília 85,1% dos chefes de família estão no
.

mesmo

.

cortiço até 7 anos, 14,9% entre 15 e 7 anos.
A hip6tese da rotatividade entre cortiços

-

e

levantada no trabalho em Santa CecÍlia, onde a autora const~
tou que 40% dos cortiços que existiam entre 1969 e 1975 deixaram de existir, dando lugar a edifícios novos. Segundo ela,
seus moradores se passaram a outros cortiços, onde se dividi
rarn_precariarnente os quartos maiores. Corno

evid~ncia

empíri-

ca tem-se que 96,3% .dos entrevistados de Sta. Cecilia declarararn ter sempre morado em casa de cômodos em São Paulo.
No trabalho de- SEBES, a maioria dos entrevistados (58%) declarou que a habitação anterior ao cortiço era
residência uni-familiar com padr5es de moradia

interiorana,

pr6pria ou alugada. Apenas 24,5% declararam ter 1·esidido anteriormente em

reiid~ncias

multifamiliares e 4,8\ moraram em

hotéis ou pensoes.
Em relação. à renda í"arniliar, a classe de renda familiar rnodal da pesquisa de SEBES em 1975 foi a chamada
média-inferior: de 2 a 4 salários rn{nimos, correspondend6

a

41i das "famÍlias cortiçadas; 27,8% das famÍlias cortiçadas
recebiam menos que 2 salários mÍnimos. Na pesquisa da

Par6-
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quia de Santa CecÍlia com a mesma classe modal havia 44,53%
das famílias, pdr6m a parcela mais pobre tamb6m ~ maior: 37%
das famílias recebendo menos de 2 salários mínimos.
Dados de SEBES, de 1975, mostram que 70,6% dos
cortiçados dispendem

at~

30% de sua renda familiar em despe-

sas com moradia e 29,4% utilizam mais de 30% do ingresso para pagamento da habitação.
Concluindo, apesar da

inexist~ncia

de pesqui-

.

sas sistemáticas mais recentes, sabe-se que a proporção

dos

moradores em cortiços tem subido nos filtimos anos.
"Para o ano de 1980, as estimativas oficiais
indicaram que a quinta parte dos habitantes
da capital se abrigaria.nessa condição extre
mamente desfavorável de moradia." (SO).
Mais recentemente, a invasão de uriidades acabadas desapropriadas pelo Poder Pfiblico para a construção de
obras rodoviárias, como o "a.nel ~odoviârio" ~ o metrô, ou mes
mo construções abandonadas, como a Estação Rodoviária

Julio

Prestes tem sido outra forma de solucionar o problema da moradia. A invasão de unidades acabadas

~

um fenômeno ainda

não quantificado em São Paulo. São relatadas invasões em todo o tecido urbano cortaào peio meirô~ quer na linha norte-su
sul, quer na leste-oeste. Uma das invasões mais antigas(l973)
.

de São Paulo situa-se na região sul da cidade de São Paulo,
junto ao c6rrego de Ãguas Espraiadas. O total de im6veis qtie
deveriam ser desapropriados

~ra

de. 700 aproximadamente.

Com·

a interrupção dos planos de construção do "Grande-Anel Rodo-
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viário" foram desapropriados de fato uns 600. Um funcionário
do DER (entidade que efetuou a desapropriação e

controla

área atualmente) relatou que destes, 150 estariam

a

ocupados

por "famÍlias carentes", 20 por funcionários do próprio D.E.R.
(vindos do interior), 2 pela FEBEM (Fundação do Bem
do Menor) e um pela Secretaria da Saúde. Essas

Estar

informações

discrepam das de uma família que habita a área já hâ 7 anos,
e que declarou "que j â tinha aí umas 500, 600 famílias ••. ;,. (51
Processo equivalente ocorre com casaroes
rua Jandaia. Com as casas do lado esquerdo

da

desap~opriadas

de 1967 para as frustradas obras da projetada ligação

des

entre

as avenidas 23 de Maio e Radial Leste, esta rua, na Bela Vis
ta,

~

um triste quadro de deterioração urbana.
"Seus velhos sobrados, construídos na d~cada de 20 e desocupados na iminência de demo
lição,vêm sendo invadidos por ~umerosas famÍlias ~arentes, ·na sua maioria migrantes". (5Z)
O problema habitacional está se tornando

agudo no MunicÍpio que construções ou

pr~dios

abandonados

sao objeto frequente de invasões.
"Sonia Aparecida de Oliveira tinha cinco fi
lhos e com eles morava em Engenheiro Goulart,
de onde teve que se mudàr hâ algum tempo por
que a casa ia ser .demolida. Foi parar num
antigo prédio escolar, na rua Guaiaúna, Penha, abandonado hâ anos . . . . quatro, cinco, não
sabe precisar - e está lá at~ hoje~ dividi~~
do com mais quatro famÍlias, num total de 26
pessoas, l.un espaço imundo,· invadido pelas
moscas e repleto de 1ixo."( 53 )

tão
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Li nao existe ãgua ou luz. Tampouco tem banheiro, o que torna o lugar cada vez mais sem condições para habitação.A 5gua
utilizada para banho e outras necessidades é fornecida

por

alguns vizinhos. Segundo Sõnia, até assistente social esteve
visitando a invasão e observou suas precirias condiçõ~s.Mas:
como eles nao tem para onde ir, vao ficando "até quando der",
diz ela.
A Rodoviiria· da praça Julio Prestes, no
·seguinte i sua

dia

.

desativ~çio,

transformou-se num imenso alber-

gue noturno.
"Si.o migrantes sulinos e -bóias-frias do próprio
Estado de São Paulo~ Ingênuos~·nunca ao menos
puderam supor que em uma sociedade industrial
como a que existe na Grande São Pauío, não.hâ
.
.
lugar para os que não têm na bagagem uma esp~
cializaçio em qualq~er atividade produtiva."(54)
desorganiz~das,fr~

A essas invasões graduais,

tos mais de iniciativas individuais decorrentes do desespero
.

.

da luta pela sobrevivência, contrapõem-se, raramente,

inva-

sões organizadas, fruto de açao coletiva e daí reprimidas com
violência pelo Estado.
"lhn prédio de 40 apartamentos do conjunto
.

..

habitacional Padre Jos~ de Anchieta, em
Itaquera, foi invadido na madrugada de
ontem por vârias famÍlias carentes dare-.
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g1ao. O edifício estava interditado por falta de planejamento das galerias de águas pl~
viais do conjunto, o que provoca inundações
constantes nos primeiros andares. Mesmo assim, desesperadas, várias famÍlias inscritas
há anos no plano habitacional da COI1AB-SP d~
cidiram fazer a invasão. A direção da COHAB
pediu providencias ã Polícia ?-<til i ta r (PM) .
No final da tarde, sem conflitos, cerca de
30 soldados conseguiram evacuar o prédio."(SS)
Aparentemente a invasão foi organizada pela equi_
pe do "Jornal Comunitário", Órgão informativo mensal editado
pelo Movimento Comunitário dos Conjuntos COHAB.A notícia que
os apartamentos estavam vazios e poderiam ser ocupados
quem quisesse surgiu no domingo ã

tarde~

por

véspera da invasão,

quando os moradores dos outros prédios que integram o

conju~

to habitacional receberam em casa o pequeno jornal, feito pe
·la comunidade. A notícia estava lá, impressa com muito desta
que na terceira página. E quase todos tiveram a mesma idéia,
ou seja, a de avisar correndo parentes e amigos.
No entanto, no caso do espaço urbano de
Paulo, a aquisição de um lote próprio em glebas da

São

"perife-

-ria" do espaço urbano e a construção paulatina da moradia por
conta do proprietário do lote, com a ajuda de parentes, amigos ou conhecidos e o eventual
a

aux~lio

de pedreiros pagos

.chamada auto-construção - foi a solução mais utilizada.
Apesar de desempenhar um papel tão

importante

dentro do..:Jilercado habitacional e mesmo na economia geral
cidade, este tipo particular de construção tem permanecido

da
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em parte ignorado quanto a sua verdadeira magnitude.

Na re-

gião paulista tal prática já é antiga, pois dela se tem
..
(56) .
.
d es d e o começo do seculo
n h ec1mento

Começa, entretanto,

a chamar seriamente a atenção dos Órgãos pÚblicos nos
da década de 60, quando são descobertos

co-

vário~

fins

loteamentos

.
. d e proJetos
.
. .. .
( 57 ) A postura o f.1c 1 an d est1nos
a part1r
v1ar1os.

cial a respeito do fenômeno é aparentemente

~mbígua.

De

lado tem-se as denúncias verbais desse modo de ocupação

um
da

periferia; de outro, a prática permitida e legitimada por me
canismos de absorção destas áreas no tecido urbano, como

os

perdões públicos, anistias, leis de conservaçao e a "moradia

econômica"~ 58 ) Não será levantada no momento· a discussão

so-

bre as razoes desta ambiguidade.
Acredita-se que sobretuJo a partir

1-

,

aecaaa

da

d.e 51 esse é um dos modos peculiare·s de maior dimensão encon
trados pela população de baixa renda para resolver seu

pro-

blema de moradia.
Em 1975, apenas no

municípi~

da Capital, esti-

mam-se que cerca de 450.000 moradiasC 59 ) periféricas

foram

construídas mediante o esforço pr6prio das famílias que vierama ocupá-las e estima-se que outro tanto, ou pouco menos,
foi produzido nos demais municípios mediante o mesmo processo. Para a Capital, considerando-se·o número médio de

pes-

soas por domicílio censitário, isso significa que 28,61\

da
60
população paulistana habiti casas construídas dessa dormaf )
Estimativas feitas em 1968 pelo Plano Urbanístico Básico(PUB)
indicavam que cerca de 25% do estoque total de habitações da
Ãrea

Metro~olitana

de São Paulo corresponde ao·que

chamam
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"casas precárias de periferia". Segundo MARICA TO (6l), à exce~
são dos municípios mais urbanizados e onde a renda média
população é mais alta (São Paulo, Santo André, São Caetano
do Sul e São Bernardo do Campo),
"nos restantes, com raras exceções, mais de
50% das casas foram ~onstruídas ;elos próprios moradores. Mesmo para São Paulo e para São Bernardo do Campo os dados apontam
25% e 21,3% respectivamente, sendo que consideramos os dados bastante subestimados,na
medida em que não levam em conta as habitações de favelas ou parte das habitações clan
destinas de modo geral. Nos municípios ou
bairros que forant ocupados nos Últimos anos,
o número de auto-construção é sempre maior:
Guarulhos - 51,41%; Cajamar - 78,81%;. Itapevi - 85,61% e Embú - 95,80%, apenas para
citar alguns exemplos significativos. O extravasrunento da localização jndustrial da
região metropolitru1a para os municípios que
estão fora dela, principalmente quando se
faz através da graüde indústria, leva consi
go também a proletarização do espaço: vastas áreas de auto-construção de casas, sem
qúalquer outro equipamento ou serviço pÚbli
co ou pa~ticular à excessão do precário
transporte, barracos de venda de alimentos,
ou pequenos empórios-botecos. · São bairros
que se assemelham a canteiro de obras,e man
têm essas características por muitos anos,
não raramente
por. wzis de 20 anos, até che.
garem os primeiros elementos de infra-estru
tura urbana."

da
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VERNEZ e VALENZUELA( 6Z) comentam numa

análise

preliminar realizada durante o ano de 1973 para a área metro
politana de Valparaiso - Vina del Mar, no Chile, que essa al
ternativa habitacional representava cerca de 30% do total de
moradias ("campamientos" e "loteos irregulares"). Na área de
Vin~

del Mar, que absorveu o maior crescimento demográfico

da região durante as filtimas d;cadas, esta pioporção se eleva a uns 41%. Na área metropolitana de Buenos Aires as infor
~ações

disponíveis permitem assumir que na d;cada 1960-70

aproximadamente 64% das casas produzidas (cerca de 600.000 )
foram construídas sob a gestão direta do

usuári~

(deve-se no

tar, entretanto, que as unidades habitacionais das "villas
m;iserias" se encontram incluídas nesta es.tatística). Em Bog.o
tá acredita-se que a auto-construção seja responsável

por

mais,. de 40% do total de unidades domiciliares da cidade.E em
outras·cidades latino-americanas essa

p~oporção

parece

nao

ser muito diferente.
Uma informação oficial auxilia

a

dimensionar

o fenômeno em São Paulo: 52% dos alvarás de construção na Grél!:
de São Paulo (excluindo-se o Município) destinaram-se à chamada "moradia econômica".

A "moradia econômica" já induz ao

auto-gerenciamento por parte dó usuário. De qualquer
essa estatística, embora fitil, se

e~contra

forma,

viesada,porque ex

clui tanto as construções ilegais em terrenos de loteamentos
legalizados corno as ilegais em loteamentos clandestinos (não
; concedida licença para edificar em loteamentos em situação
irregular).
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Em 1977, a pesquisa Origem-Destino, promovida
pela EMPLASA,

encontrou a cifra de 48% dos domicílios

enqu~

drados na categoria "precários". E é partindo desses
dados
da pesquisa 0-D que MAUTNER (1980)( 63 ) chega a um percentual
de 63% de casas auto-construídas na área metropolitana

de

São Paulo, estimando, apenas para 1978, 62.983 unidades autoconstruídas, o que corresponderá a 2.519.320m 2 de construção
(considerando 40m 2 a área média construída por habitação).E~
se número equivale a praticamente onze vezes a área construí
da pela COHAB entre 1968 e 1978.
Trabalho da EMURBC 64 ), utilizando igualmente el~
mentos .fornetidos pela pesquisa Origem-Destino, e

deduzindo

dos 48% de domicílios precários os localizados. no centro his
tórico e no'centro expandido, conclúi que 45% dos domicílios
de São.Paulo são correspondentes a "casas precárias de periferia", o que correspondia, em 1977, a 845.671 domicílios.
Outra forma de procurar se dimensionar o fenômeno é partir de consideraç6es sobre o parcelamento da terra,
já que em loteamentos irregulares; a probabilidade de
trar casas precárias aumenta. Estima-se,

encon-

~ara

São Paulo
em
1979, a exist~ncia de 4000 loteamentos irregularesC 65 l. As 1r
regularidades. dos lote·amentos, sob o aspecto legal, decorrem
tanto de problemas patrimoniais
(domínio de posse;terras gri
.
.

ladas) como de inobservancia
das especificidades da legisla.
'
ção

m~nicipal.

Entretanto, somente uma pequena parcela do

t~·

tal, cerca de 1,25% (50 loteamentos) apresenta problemas
gra
.
.
ves de legitimidade de domínio e posse. ·Dos outros 3. 900, es
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tima-se em 500 os loteamentos (12,50%)com arruamento aprovado, mas onde falta a doação de áreas ao poder público; 1.000
(25,00%) com arruamento aprovado e executado, mas com
cias administrativas ou técnicas; 1.250 (31,25%)

pendê~

que

foram

executados sem licença prévia da Prefeitura, inicialmente

c~

mados de clandestinos, porém em processo de regularização

e

1.200 (30,00%) totalmente irregulares, sem

processo

n~nhum

de regularização. Admitindo-se uma média de 200 lotes por lo
teamento, tem-se um total de 800.000 lotes em situação irreguiar.

a claro

que a 800.000 lotes nio necessariamente

cor-

respondem 80Q.OOO casas irregul~res e/ou precárias. Nem

to-

dos os lotes estão ocupados, e muitos dos lotes ocupados alb~rgam

mais de um domicílio.
COHAB~

Já se procurou dimensionar a atuação da
r

SP desde sua criação. Mas não deixa

de.~er

interessante

no-

tar que a.habitação popular no Brasil no período de 1971/1975
absorveu apenas 9,46% do total de financiamentos imobiliários
efetuados pelo SFH (Sistema Financeiro

Hab~tacional)

e

car-

teiras hipotecárias das caixas econ5micas. No Estado de

São

Paulo a participação relativa da habitação popular (cooperativas habitacionais e COHAB) no total de financiamento imobi
liârio concedido ao ramo das edificações foi ainda menor:
5,75% no período 1967-1975.(66 )
As cooperativas habitacionais foram

-

responsa-·

veis,.até. 1975, pela produção de 27.011 unidades residenciais no Estado de Sio Paulo, enquanto que as diversas COIIABs
financiaram 37.968 unidades entre 1965 e 1974. A CECAP,

por
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sua vez, construiu apenas 3.968 unidades habitacionais

até

1975.
A COHAB-SP, como ji foi dito, atua na irea metropolitana. Foi criada em final de 1967 e até 1975 executava

fundamental~ente

conjuntos

~abitacionais.

Na sua lei

de

criação consta o desfavelamento. Entretanto, apenas em 1967/
68 ela atendeu favelados, que, naquela

época,~onstituiram-se

em clientes para 30 a 35% das unidades .. Essa população fave·lada não
con~untos,

conseguiu arcar com os custos e hoje j i se foi

dos·

vendendo ou simplesmente abandonando as unidades.

Nesse aspecto a COHAB-SP se diferencia da sua homônima

no

Rio. A COHAB-Rio até 1975 só mexia com favelas, além da chamada "reserva técnica", composta por não favel,ados, na
maioria funcionirios

pfiblicos~de

baixa renda, que

sua

ocupariam

unidades nos conjuntos para· "mostrar aos favelados como

se

deve morar". A COHAB-Rio foi criada antes mesmo do BNH,duran
te o governo de Carlos Lacerda
especificamente para

constr~ir

com financiamento da
para favelados.

S~a

USAID,
dimensão

é maior que a de São Paulo, tendo construido, nos filtimos 10
anos, 49.000 unidades habitacionais, espalhadas por 35
juntos. A COHAB-SP, conforme mostra a TABELA IV, até

con1975

concluíra somente 3597 unidades (casas e apartamentos). Embora a construção de unidades acabadas continue sendo a ati-

-

vidade majoritiria da COHAB-SP, nota-se que, sobretudo

apos

1979, a empresa diversifica seus produtos, através da

cons-

truçãp da casa-embrião, lotes urbanizados, projeto mutirão e
melhoria.
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TABELA IV - UNIDADES HABITACIONAIS CONCLUIDAS E
EM CONCLUSÃO - COHAB-SP
Alternativa
Habitacional
Apartamento
casa/sobrado
embrião·
mutirão/melhoria
TOTAL

ANo
Até 1975 1976 1977 1978 1979 1980 TOTAL
1296
2301

2688 2344 2320 8964 17612
2379 710 650 575 846 7461
528 790 1318
1010
1010

3597

2379 3398 2994 4433 10600 27410

FON1E: COHAB
Apesar do incremento das suas atividades

nos

Últimos anos, a proporção da população paulista atendida pela COHAB não ·chega a 1,50% do total do Município.
A alternativa habitacional que

vem

se

expandi~

do com grande intensidade em São Paulo na Última década é

a

favela.

"Em dez anos a população favelada aumentou

446% (sic) "( 67 )

As favelas, caracterizadas pela invasão de

te~

ras públicas ou privadas, no Rio de Janeiro já se constituíam
em fenômeno bastante conhecido quando, a partir da década de
1950 e. mais fortemente· após,l970, passaram a abrigar um

núm~

ro crescente de habitantes. Como se pode ver no texto que se
segue, as estimativas sobre o número de favelas e de favelados ap6s 1975 são bastante divergentes, embora unan1mes

em

apontar o enorme crescimento dessa alternativa habitacionar.
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Os dados do IBGE registram, para a Grande

São

'
Paulo, um total de 474.937 favelados (3,77% da população
me-

tropolitana em 1980).Acredita-se que os dados do IBGE, tanto
para o Município como para a região metropolitana,
mam o ·fenômeno, já que caracterizam como

subesti-

favela apenas

as

aglomerações de mais de 50 barracos. Em Osasco pode-se coletar dados sobre a população e nGmero de barracos, em
de 1977: 14.283 pessoas morando em 2.785

barracos~

julho

signifi-

cando que 3,38% da população residente projetada para Osasco
em 1977 era constituída de favelados. Os dados do IBGE apontam~

para 1980, 18:922 pessoas em 3.858 barracos, o que, con

siderando os dados de 1977, indica um incremento anual
~.83%

de

de população favelada e 11,48% de barracos.
Sabendo-se da provável sub-estimação dos dados

do IBGE, essas taxas tornam-se ainda mais expressivas,

mos-

trando que o processo de favelização não se restringe ao Município da Capital, mas a toda Grande São Paulo .
. Para o Município de São Paulo já existe uma sé
.

..

rie hist5rica de dados quantitativos sobre favelas. Dados da
. antiga Secretaria do Bem Estar Social do Município de SÃO PAULO para 1972/73, mostram haver cerca de 71.480 pessoas moran
.

.

do em favelas (1,20% da população municipal). Para 1975 esse
nGmero
aumentou para
117.237 favelados (1,60% da população
.
.
municipal). Estimativas de· COBES (Coordenadoria do Bem Estar
Soci~l,

que substitui a antiga SEBES), publicados no

jornal

O ESTADO DE SÃO PAULO de 17.04.1978 indicam para o município
em 1976, 208.000 favelados (2,53% da população municipal).Pe
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los resultados de Vistorias e Processos fornecidos por COBES
para 1979, observa-se um total de 54.389 barracos com
ção estimada de 266.506 pessoas (3,20% da população

popul~

munici-

pa1).

TABELA V - NOMERO DE AGLOMERADOS, BARRACOS E FAVELADOS
NOS DIVERSOS ANOS, NO MUNICfPIO DE SÃO PAULO
ANOS
Aglomerados
Barracos

1971

1973

1975
(3)

1976
(4)

(1)

(2)

919
163 .542
8552 14650 23926

919
42640

41100 71840 117237 208000

Pessoas
Percentual de favelados da .popu1ação municipal

0,75% 1,20% 1 '60% . 2,53%

(1) Estimativa precária da equipe de SEBES
(2) Cadastro de favelas de 1973-1975
(3) Estimativa da Prefeitura
(4) Estimativa da autora
(5).Estimativa da COGEP, publicada em KOWARICK e
(6) Censo de favelas do IBGE

1978
(4)

1979
(52

1980
(6)

1093
66663 54389

737
71259

321259 266506 335344
4,01% 3,20%

3,94%

ANTC 68 )

As estimativas mais recentes sobre o número de
favelas e favelados do Município de São Paulo · sao bastante
·contraditórias. KOWARI CK (69 ) falando na reunião anual da S.B.P.C.
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) em
de 1978, citou a cifra de 400.000

p~ssoas

julho

como o número mais

provivel de favelados do Município de São Paulo para aquela
data. Posteriormente, numa tabela anexa fornece a cifra
54.389 barracos e no texto, comenta que:
"de acordo com as estimativas de Órgãos da

de
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Prefeitura, o n~ero de barracos giraria em
torno de 200.000 para un~ população favelada de aproximadamente 600.000 pessoas, · ou
seja, cerca de 7% da população municipal". C70)
Marta Godinho, numa entrevista dada ao FOLHETIM
·(Folha de São Paulo, 06.01.79) chegou a falar em 10% da popu
lação da cidade, ou seja, perto de 800.000 favelados. Em com
pensaçao, numa reportagem sobre a Administração Regional
Freguesia do

da

O comentava-se que essa A-R.abrigava 80.000 fa-

velados que seriam cerca de 65% dos existentes em São Paulo.·
Isso redundaria no total de apenas 123.077 faveladosf 71 )
A estimativa da autora, apresentada na TABELA V
partiu dos seguintes dados e pressupostos:
r

1) A regional da Freguesia do

(j

cadastrou seus

..

aglom~

.

rados e barracos em meados de 1978; para essa mesma unidade existiam dados .de 1973, do primeiro Cadastro de favelas.

· 2).Calculou-se o incremento geométrico nessa regional,
tanto em relação ao nfimero de barracos como em relação aos aglomerados, nesse intervalo de 4,5 anos
entre as duas contagens.
3) Aplicou-se ao total do .Município a mesma taxa
crescimento geométrico e supos-se como estivel
Índice de pessoas por barraco.

de
o
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g claro que a estimativa está sujeita a inúrneras restrições. Nada faz crer que o incremento de favelados
da A.R. da Freguesia do

a

seja igual ao do MunicÍpio

de Sio

Paulo corno um todo, e que o indicador de pessoas por barraco
continue estável. A Administração Regional de Campo Lirnpo,no
extremo sul da cidade, publicou igualmente dados sobre o número de aglomerados constantes no seu território. Os dados,
de janeiro de 1978, citam 110 favelas e aproximadamente
30.000 favelados. Entretanto nao se conseguiu série históri-

ca para essa regional. Campo Limpo, até 1974, era
Administração Regional de Santo Amaro.

U~a

parte

da

re-localizaçio dos

nÚcleos computados
em 1973 mostrou cerca de. 28 favelas em Carn
.
po Limpo. Com

e~ses

números, o incremento anual de favelas

para esta unidade territorial seria de 35,54%.

Esse

-

numero

pareceu exagerado para ser expandido para todo o município,
inclusive porque é típico da regiio sul a

proliferação

p~quenos

dos

nÚcleos nas áreas institucionais

de

loteamentos.

Percebe-;e também, pela TABELA VI, que a taxa de crescimento
do número de.barracos e bastante superior a do número de
mera~os,

agl~

o que parece indicar que os terrenos vagos nos pri-

mitivos aglomerados estio sendo totalmente utilizados.
TABELA VI - CRESCIMENTO DE FAVELAS NA AR FREGUESIA DO
ANO
CATEGORIAS
Aglomerados
Barracos
Popuiaçio

1973
(1)
119
1996
9381

a

T.G.C.
(2) (Taxa Geométrica de Crescimento)
9,09%
178
5271.
24,08%
24i73
24,08%
1978

FONTE: (1) BOLETIM HABI - 0\DERNO ESPECIAl. OS - Estudo sobre as favelas

da AR-FO. São Paulo, SEBES, 1974.
(2} JORNAL O ESTADI DE SÃO PAULO, de 14. 01. 79.
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O censo de favelas realizado pelo IBGE ern.l980
aponta 71.259 favelados no tecido urbano paulistano em 1980,
e um número de favelas de apenas 737, dando um percentual de
3,94% da população paulistana favelada. Contudo:
a) O IBGE cadastrou apenas os aglomerados com mais de
50 barracos. Embora o número médio de barracos por
aglomerado venha aumentando, em 1973 89,20%

dos

aglomerados tinham menos de 50 barracos;
b) A ELETROPAULO, para o seu programa de eletrificação das favelas e ligação dos 'barracos à rede

de

distribuição de força e luz, cadastrou todas as fa
velas do Município de São Paulo localizadas em ter
re,nos pertencentes ao poder público municipal. A ci
fra total resultou, para o ano de 1980, em 440 aglo
merados, com 62.052 barracos. f: bastante

irnproyá-

vel que o total geral de barracos seja apenas
71.259, corno publicado no Censo, ou 73.044,

de
corno

publicado por COBES a partir de tabulações prelirni
nares pedidas ao IBGE, uma vez que pelos dados

do

Cadastro de 1973 somente 37,1% dos aglomerados situavam-se em terras pertencentes ao poder

pÚblico

municipal. Além disso, corno mostram as informações
da TABELA II do Capítulo VI, o percentual de barra
cosem terrenos municipais era em 74/75 de 45,4%;
os em terreno misto (municipal-particular) de 30,8%
e os em terreno particular de 23,2%.
c) Nota-se que as 3 pesquisas acima çitadas

(ELETRO-
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PAULO, Cadastro de 1973 e Cadastro de 1974/75) sao
equivalentes: sua pretensão era de cadastrar todas
as favelas. No caso dos Cadastros de 73 e 75,

to-

das as favelas do Munic!pio; no caso da ELETROPAULO, todos os aglomerados situados em terreno municipal.
d) O conjunto de informações acima expostas permite
algumas éstimativas a respeito do nfimero de

fave-

las e favelados do Município de São Paulo.
1) Conservando-se a relação encontrada em 1973
quanto à propriedade do terreno invadido
(quando 55,9% das invasões se davam em ter.

.

renos particulares, 5,5% em terras pertencentes ao poder público federal, 1,1% em ter
ras do poder público estadual e 37,1\ em ter
ras municipais) e sabendo-se que em 1980 fo
·ram encontrados 440 aglomerados em terras
municipais, poder-se-ia estimar, para

esta

data, um total de 1186 favelas em São Paulo.
Os dados da ELETROPAULO indicam

um

-

numero

médio de 140 barracos para as favelas situa
das em terrenos municipais, o que fornece!ia, grosso modo, aproximadamente 166.040
barracos em São Paulo. Uma estimativa conser
vadora, utilizando o número médio de

pes-

soas por barraco encontrado em 1973 (4.9) for
neceria um total de 813.596 favelados

em

1980 (9,47\ da população municipal). Uma es
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timativa já

utiliz~ndo

o número de

pessoas

por domicÍlio encontradas na presente
qui~a

pes-

(5,46) daria um total de 906.578 fave

lados (10,52% da populaçi6). Tem-se que observar, entretanto, que nada faz crer que o
número médio de barracos por aglomerado das
favelas em terreno municipal se mantenha em
todas as favelas. Pelo contrário, os

dados

cadastrais de 1973 e 1975 sempre e_ncontraram que as favelas em terrenos municipais
eram maiores que

a~

em terrenos

particula-

res. Nada garante que nio esteja existindo
uma tendência a um aumento do núme;ro de aglo
merados e de barracos em terrenos
pais, possivelmente

~ontra

muni c i-

até uma diminui-

çao dos aglomerados em outro tipo de terreno. Assim existe grande probabilidade, dado
o tipo de pressuposto utilizado, que

esta

estimativa esteja superestimada.
2) Conservando ·a relaçio encontrada em 1974/75

(veja-se TABELA II do Cap. VI),a partir dos
percentuais de barracos em terrenos municipais e nos terrenos mistos na época (45,4%
dos barracos em terreno municipal e 30,8%
em terreno misto, dos quais admitem-se

20%

em terreno municipal) poder-se-ia estimar
aproximadamente, para 1980, 94.882 barracos
em cerca de 1.571 favelas.

Uma

estimativa

conservadora (utiiizando as 4,9 pessoas por
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barraco encontradas em 1973) fornece uma PQ
pulação favelada de 464.922 pessoas
da população

municipal).~

(5,41%

estimativa utili

zando o número médio de pessoas encontradas
na presente pesquisa (5,46) di a cifra de
518.056 favelados (6,03% da população munlcipal). Novamente ressalta-se que não

há

elementos que permitam afirmar que a propor
ção de barracos nos diversos tipos de terre
no tenha se mantido desde 1975.
3) Como se

v~.

as estimativas

t~m

pressupostos

que permitem grandes margens à dúvidas.

A

~rimeira esti seguramente superestimando os

favelados. Nada assegura que a segunda
ja correta. Pode-se concluir com

est~

segurança

apenas uma cousa: os dados do IBGE certamen
te subestima.m as favelas e favelados do Município de São Paulo. Tanto sua forma

de

coleta (registrar apenas as favelas com mais
de 50 barracos) como sua comparaçao com

os

dados da ELETROPAULO permitem esta afirmação. Acredita-se que o percentual de favela
dos residindo no
teja
e)

~ntrc

Muni~Ípio

de São Paulo es.
6 a 9% dà população municipal.

"Enquanto a população do Município de São Pau
lo aumentou pouco.mais de 44% entre 1970 e
1980, o número de favelados,. em igual período,
cresceu 446%(sic) "(? 2) •·
.
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Esta manchete jornalística nao cita as fontes

nas

quais baseou seus cálculos. Mesmo utilizando os da
dos do IBGE, a população favelada cresceu, na déca
da 1970-1980, 715,92%, ou seja, 26,27% ao ano, ent~

quanto que a população municipal apresentou uma
xa de crescimento de 3,78% ao ano. Utilizando-se

uma estimativa mais fidedigna, admitindo-se que 7%
da população municipal em 1980 seja favelada(601.137
pessoas), a taxa de crescimento anual da população
favelada na década 1970-1980 chegava a 34,73%

ao

ano.

Observa-se o grande aumento do número de favelados em curto espaço de tempo. O percentual de favelados na
população municipal de 1,6% em 1975 passa a 4% ou mais em
1978, a julgar pelas

estimativas. Comparando-se ainda

os dados do PUB (Plano Urbanístico Básico), de 1968,

com
quando

a·porcentagem indicada era de 0,80%, temos que numa década
(1968-1978) o percentual quintuplicou. Segundo TASCHNERC 73 )
"esse crescimento da população favelada não
pode ser justificado pela migração, dado que
a taxa de crescimento das favelas é maior que
a taxa migratória. Além disso, porcentagem
significativa de favela~ se formou no período de 1963 a 1968 (32,5% dos aglomerados) e
em períodos mais recentes o processo parece
estar sendo intensificado. Apenas 23,1% dos
aglomerados datrun de mais de 10 anos (ó arti
go é de 1975) quando justamente.as taxas de
incremento eram mais acentuadas".
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A tendência de crescimento da favelização paulistana parecia ser a proliferação de pequenos aglomerados,
diferindo bastante do fenômeno carioca.

As

nossas

favelas

eram, na maioria, pequenas: o cadastro de 1973 mostrou

que

62,3% dos aglomerados tinham até 10 barracos e 94,9% até 100
unidades. O exame da TABELA V mostra, entretanto, tendência
para o aumento do número de barracos nos aglomerados já exis
tentes, tendência essa confirmada pela TABELA VI onde,

para

a regional da Freguesia do O observa-se que a taxa de cresci
mento geométrica dos barracos é o triplo da d~ crescimento
dos ·aglomerados.
·Uma das hipóteses, comparando o crescimento da
população favelada com as taxas migratórias, é,que estaria
havendo um processo de pauperização; evidenciado também pela
piora

~as

condições habitacionais. Alguns dados

empíricos

corroboram essa hipótese: embora 73,3% dos chefes de família
residam em favelas há menos de 3 anos, apenas 32,3% estão no
município há igual período de tempo (dados do Cadastro de Fa
velas de 1973). Portanto haveria um contingente de 41% de fa
velados (entre os chefes migrantes ) que usufruíram de situa
ção habitacional diversa da favela durante algum tempo.Em al
gumas entrevistas qualitativas feitas pela autora

em

apenas João, um dos entrevistados, morava anteriormente

1978,
em

casa alugada antes de construir seu barraco no Jaguaré. Mas,
entre os entrevistados que residiam em lote próprio, um justamente preparava sua mudança para a favela, por nao ter mais
·condições .de pagar seu terreno e construir a unidade domiciliar. A TABELA VII mostra a evolução dos preços da terra com
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parando com o salário mínimo real. Essa tabela elucida
que a maior dificuldade da aquisição da casa pr6pria,
na periferia longínqua. Deve-se notar, também, que

pormesmo

nao

sao

apenas o preço da terra e o achatamento do salário os finicos
responsáveis pela favelização crescente. Os materiais de cons
trução também aumentaram de preço. O espaço que foi sendo
construído também foi se esgotando. As distincias

tornam-se
...
insuportáveis com relação ao mercado de trabalho e a area

-

dotada de bens de consumo coletivo. A favelizaçio surge como
um dos filtimos recursos de moradia.

311.

TABELA VII - EVOLUÇÃO DO PREÇO DO METRO QUADRADO DO TERRENO,
SALÁRIO M!NIMO E TEMPO NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DA RAÇÃO ESSENCIAL M!NIMA (1959/79)
(1)

ANOS

·Preço do
m2 Terreno
(1NDICE)

1959
1960
1961
1962
1963.
1964
1965
1966
1967
1968
19"69
1970•
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

100,00
64,99
73,95
73,38
76,26
126,44
170,70
185,39
266,61
292,87
273,38

(3)

(2)

Salário Mínimo
Real Médio
(1NDICE)

100,00
83,96
93,36
85,24(a)
75,02.
77,42
74,35
63,65
60,31
58,92
56,70
57,70
55,22
54~24

. 49,70
45,60
47,60
47,33
49,32
50,59
43,98(b)

Tempo necessário para aquisição
da Ração Essencial
h
m
65
81

os

94
98

30
54
48
20

88
109
105
101
110
105
111
119
147
163
149
157
141
137
153

16
15
16
35
23
13
47
08
04
32
40
29
49
37
04

71

FONTE: (1) Evolução dos preços dos terrenos (1963-1978). MSP, COGEP (preços de 1975, mediana)
(2) DIEESE - Salário Mínimo. Separata da Revista do DIEESE, abril
1979, p. 8 e 9~
(a) a partir de 1962 inclui o 139 salário
(b) dados de janeiro de 1979
(3) DIEESE, idem, p.4
TABELA transcrita de: KOWARICK, L. e ANT, Clara, opus cit, 1981, anexos.
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O depoimehto do Sr. Eipinola, um dos

líderes

da favela de Vila Prudente, mostra que os próprios "dirigcntes" favelados já se conscientizaram deste fato:
"No começo, havia apenas essa favela em São
Paulo. Agora, são 970. Em Vila Prudente, o~
de. moro, são mil barracos, com sete mil pe~
soas, segundo o levantamento feito pela sociedade. Antes, só os migrantes nordestinos
e de outros Estados procuravam a favela. Ho
je, vejq que o próprio paulistano está vindo
para cá ••• Antes a favela era estágio, agora mudou. Algumas famÍlias estão aqui
há
mais.de 10 anos. Toda semana chegam 4 ou 5
famílias novas e poucas conseguem sair.Quan
do isso acontece é porque puderam comprar
Um terreno num bairro muito distante. Atual
mente um barraco aqui custa perto de · vinte
mil cruzeiros". (o depoimento foi colhido
em novembro de 1978).
Entrevistas dadas em 1979 por Terezinha Fran,
então coordenadora da Coordenadoria do Bem Estar

Social

COBES - forneciam a informação que São Paulo devia contar com
um milhã6 de pessoas vivendo em favelas, numa faixa salarial
de zero a cinco salários mínimos e maior concentração na
zero a dois. Baseia sua estimativa
"numa pesquisa amostrai realizada em 196 fa
velas, em vários locais da Capital,
onde
constataram-se 1270 barracos em 1974/75. En
tre 1976 e 1978 ocorreu um aumento de 120%
e surgiram mais 114 novas favelas na cidade".

de
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De qualquer forma, nenhuma das estimativas
teriores
maior

~

a~

inteiramente confiivel. O que se pode afirmar com

segurança~:

a) o crescimento das favelas e da
~

maior nos

~ltimos

população favelada

10 anos que o da população(cer

ca de mais de 26,00% a.a. para a população favelada, enquanto que o crescimento populacional se

ma~

teve em níveis menores que 4% nesse mesmo período.
Segundo KOWARICK, esse
"crescimento assume sua real dimensão quando
se tem em conta a proibição(ao menos fonnal),
por parte do poder pÚblico, da formação de
e
novos nÚcleos, do aumento dos já·exist~ntes
.
'
das diversas remoÇões ocürridas_nestes
mos anos."(? 4)
b) a migração,

~ue

seria o principal fator de cresci.

.

menta das favelas

at~

1970,

~stá

.

~

.

sendo superada P!

lo que se convencionou chamar "processo

acelerado

de empobrecimento da população";
c) o tempo de permanência na favela nao

~

desprezível,

sendo importante acabar com o mito que a favela

-

e

"trampolim,.uma espécie de poupança que o trabalha
dor faz, economizando na habitação e no transporte,
para atingir· um melhor estágio habitacional" C7S) ~ O
favelado não

~

apenas migrante e nem vive na fave-

la seu primeiro período de habitação urbana.
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"O operário S.M.T. é um bom exemplo da
transformação operada nas favelas. Metalúrgico refratarista, que trabalha
com fornos e caldeiras, ele foi expulso da periferia de Ermelino Matarazzo
para a favela de Nossa Senhora Apareci- ·
da, também na zona leste. Seu drama começou há oito meses, quando a casa onde
pagava o antigo aluguel de 500 cruzeiros
foi pedida pelo senhorio ( .•. ) Sua mulher bateu toda a vizinhança, e o menor
aluguel que achou estava em torno de
2.500 cruzeiros. Depois de muita conversa entre eles e os amigos, o casal decidiu mudar-se para a favela. Ele tinha·
alguns cobres economizados e comprou um
barraco de madeira com apenas um cômodo,
deixando sua antiga casa de dois cômodos
,
.. ~
.
..
~
•• (7 6)
ae tlJO.l.OS, com agua e .1.uz. ··- ·
/

d) A TABELA VIII vai permitir uma análise mais detalhada da espacialização das favelas. Embora os

da~

dos da respectiva tabela sao, sobretudo para o per{odo compreendido entre 1976 e 1979, bastante incompletos, indicam a distribuição espacial dos bar
racos, permitindo assim analisar a

periferização

dos favelados dentro do processo·geral de Ferifer!
zação dos trabalhadores no Munic{pio de São Paulo.
O~

percentuais indicados pela TABELA IX

mostram

que a zona central se caracteriza pela expulsão dos
barracos e pela estagnaçã'?. N'a Administração
nal da Sé o fato
racos

qu~

fi~a

Regi~

bastante patente: os 67 bar-

possuia em 1972

reduze~-se

a 13 em 1979.
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ri~mero

de

barracos subiti de 300 em 1972 para 497 em 1975, mas baixa

p~

Na Administração Regional da Lapa o

ra 402 em 1979, indicando uma possível estagnação do processo de favelização. Na Administração Regional de Pinheiros en
tre 1972 e 1979 o

n~mero

de barracos se manteve estivel e sua

participação no incremento total de barracos no Município

-

e

insignificante.
Assim esta área central da cidade apresenta
.

-

características de estagnação, quando não de

decr~scimo

rel!

tivamente à recepção de novos barracos. São bairros antigos,
com pouca disponibilidade de terrenos vazios.
Pela TABELA IX percebe-se que as

Administra-

ções Regionais de Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro, Vila Pru
dente e Freguesia do O sao responsáveis por 80,4% do incremen
to global entre 1975 e 1979. Isso confirma o que ji se delineava em 1975:
~'A

tendência tem sido ~ expulsão dps favelados para a periferia, agravando ainda
mais o quadro de "exclusão" desse segmento
da população. Essa tendência provavelmente
só deverá acentuar-se, dado que a favela
desvaloriza a terra. O terreno central ~
mais caro, paga maior imposto e não deve
ser desvalorizado, já que essa perda de valor significa inclusive menor arrecadação
de impostos". ( 77 )
Naq~ela ~poca, a autora achava.um pouco prematuro afirmar pa-

ra que quadrantes do municÍpio iriam as favelas. Hoje,
como
enfatizam KOWARICK e ANT, "~perfeitamente possível saber para onde elas vão e porqu~".C 78 )
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Expulsos das áreas centrais, com dificuldades
de se comprometer com alugu5is ou prestações para a

aquisi-

ção de casa ou terreno, resta aos trabalhadores mais

pobres

a instalação num barraco (que

tamb~m

tem um custo, como ver-

se-i posteriormente), procurando, nessas condições, ireas da
cidade mais pr6ximas da oferta de trabalho e dos eixos

de

transporte.
"Se a favela foi tradicionalmente t.nna solução para compatibilizar os poucos ganhos
com a moradia e o transporte, a expansão
da cidade, a instabilidade no emprego e a
especulação dentro da pr6pria favela relativizam cada vez mais essas "vantagens".
No entanto estes fatores ainda se constituem como determinantes de implantação em
certas ireas e não em outras."C 79 l
As Administrações Regionais da zona sul

(Bu-

tántã, Campo Limpo, Santo Ama:ro) e as de Vila Prudente e Fre
guesia do

O conjugam oportunidades de emprego industrial (se

tor onde se empregam majoritariamente os chefes de
favelados) e de serviços

dom~sticos.

famÍlia

Tem rede razoivel

de

transporte e, entre as ireas que não se caracterizaram ainda
pela expulsão, são as mais pr6ximas ao centro.
A periferia longínqua, como por
que~a-Guaianazes,

S~

~xemplo

Miguel-Ermelino Matarazzo, ou

..

mesmo a-

reas na pr6pria zona sul, como Parelheiros, oferecem
oportunidades de emprego e custo muito alto do

Ita-

poucas

transporte.

São ireas· onde predomina a auto-construção; ireas para

onde

se dirige o trabalhador em busca·da casa pr6pria que

pode
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compensà-lo das horas perd1das na 1ocomoçao

ca~a-Lraualho.

-

Assim, e natural que na "opção" pela favela,o
futuro favelado tente se instalar ali, onde em meio a

uma

imensidão de desvantagens, existam ainda algumas vantagens.
Entretanto, mantidos os preços abusivos

dos

terrenos e o esgotamento das terras que ainda se podem invadir nessas regionais,. é bastante provável uma favelização

c~

da vez mais periférica. Nota-se que a participação no incre-menta dos barracos das regionais mais distantes da zona Leste, como Itaquera-Guaianazes e São Miguel-Ermelino Matarazzo
é inferior às cinco outras citadas (5,4%), mas o fato real é
que ali também aumentaram os barracos. Esgotadas as áreas on
de existem algumas "vantagens locacionais", a invasão da ter
ra e a construção do barraco, mesmo na periferia mais longín
qua, será uma das Únicas alternativas possíveis para o traba
lhador pobre.
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TABELA VIII - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO NOMERO
DE BARRACOS.ENTRE 1972 e 1S79
SURS

ZONA

N9 DE. BARRACOS
72/73
74/75

76/79

115
2.002

223
3.284

6.075

1.131

1.585

2.660

3. 248

5.092

10.082

449
. 282
714

386
614
1.095

695
1.401
1. 939

1.495

2.095

4.025

1.141
.1.635
609

1.268
2.300
677

1.217
7.551
1.045

3.385

. 4.245

9.813

1.076
2.520
1.131

2.224
4.602
2.018
2.457

4.251
8.905
4.499
8.531

5.304

11.301

29.186

851
300
67

686
497
10

868
402
13

SUB-TOTAL

1.218

1.193

1.283

TOTAL

14.650

23~926

54.389

NORTE

·Perus-Pirituba
Freguesia do O
Santana + Vila Maria
e Vila Guilherme

SUB-TOTAL

LESTE

Penha
S. Miguel
Itaquera-Guaianases

SUB-TOTAL

SUDESTE

Mooca
Vila Prudente
Ipiranga

SUB-TOTAL
SUL

Vila Mariana
Santo .Amaro
Campo Limpo
Butantã

SUB-TOTAL

CENTRO

Pinheiros
Lapa

·Sé

571

717

FONTE: Quadro de distribuiÇão de barracos elaborado por COBES,
com dados do Cadastro de 72/73, 74/75 e Vistorias e
Processos de 1976 a julho de 1979. IN: KOWARICK e ANT,
. op. cit, anexo.

319.

TABELA IX - INCREMENTO DO NOMERO DE·BARRACOS POR
ADMINISTRAÇOES REGIONAIS, ENTRE 1975/79
ZONA
NORTE

SURS

INCREMENI'O POR AR
NA.

%

Perus-Pirituba
494
Freguesia do 6
3.421
Santana + Vila Maria
e Vila Guilherme
1.075

221,5
104,2

4.990

% DO INCREMENTO

sobre
_Qor zona o total
·9 ,9
68,6

1,6
11,2

97,9

100,0

16,4

299
787
844

77 ,s
128,2
77,1

15,5
48,8
43,7

1,0
2,6
2,8

1.930

92,1

100,0

6,4

-51
5.251
368

-0,4
228,3.
54,4

-0,9
94,3
6,6

-0,0
15,2
1,2

5.568

131,2

100,0

18,4

2.027
4.303
5.481
6.074

91,1
93,5
. 271,6
247,2

11,3
. 24,1
30,6
34,0

6,7
14,1
18,0
19,9

17.885

158,3

100,0

58,7

182
-95
3

26,5
-19,1
30,0

202,0
-105,0
3,0

0,1
-0,0
0,0

SUB-TOTAL

90

7,5

100,0

0,1

TOTAL

"30;643

125,3

SUB-TOTAL
LESTE

Penha.
São Miguel
Itaquera-Guaianases

SUB-TOTAL
SUDESTE Mooca
Vila Prudente
Ipiranga
SUB-TOTAL

67,8

['

SUL

Vila Mariana
Santana
Campo Limpo
Butantã

SUB-TOTAL
CENTRO

Pinheiros
Lapa
sé

100,0

FONfE: Idem TABELA VIII (Transcrito de KOWARICK,L. e ANf, c. ' op-. cit)
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