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CONSTRUINDO REDES PARA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA TÉC NICA EM HIS: A 
EXPERIÊNCIA DAS OFICINAS ATHIS EM SÃO PAULO  
 
Resumo  
 

Como forma de contribuir para o avanço das políticas habitacionais, num momento de 
crise dos programas federais que hegemonizaram a agenda dos municípios, este artigo relata a 
experiência das Oficinas de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social no Estado 
de São Paulo. Estes eventos buscaram agregar técnicos, movimentos sociais e universidade 
com o intuito de formar redes para pressionar os poderes públicos e definir agendas de ação. 
 
Objetivo  
 

Este artigo busca problematizar a permanência e atualidade do debate sobre 
políticas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social a partir do relato da 
experiência das Oficinas ATHIS1, realizadas em cidades do Estado de São Paulo. 
Embora não seja novo no meio acadêmico, este debate se modifica na conjuntura 
histórica atual no país e suscita novas estratégias e ações que pavimentem novos 
caminhos na luta pela efetivação do direito à cidade e à moradia digna.    
 
Políticas habitacionais na década de 2000 e context o atual  
 

Os programas habitacionais empreendidos pelo Governo Federal na última 
década representaram um marco na história do país, aportando um volume inédito de 
investimentos públicos na área (SANTO AMORE, SHIMBO e RUFINO, 2015). A 
despeito destes avanços, é muito eloquente a maneira como esta avalanche de 
recursos afetou diversos municípios brasileiros, inclusive grandes centros, que 
mobilizaram suas áreas técnicas habitacionais e urbanas em torno da implementação 
destes programas - com grande destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida - 
preterindo a elaboração de políticas específicas locais. O efeito desta prioridade foi a 
reprodução em escala nacional um modelo de produção habitacional massiva, 
padronizada e territorialmente segregada. A disseminação dessa solução única, 
independente do contexto em que se aplica, por sua vez, tem ignorado a diversidade e 
complexidade de precariedades urbanísticas e habitacionais de nossas cidades 
impondo-se sobre estratégias de políticas urbanas locais. 

No período mais recente, as medidas de ajuste fiscal iniciadas ainda pela 
Presidente afastada Dilma Rousseff e decisivamente agravadas pela ascensão do 
presidente interino Michel Temer marcam um processo de progressiva restrição do 
subsídio público para políticas sociais - indispensável para atender a popMCMVulação 
de mais baixa renda - e apontam para o desmonte do Minha Casa Minha Vida.  

A Assessoria Técnica Peabiru TCA vivencia esse momento de investimentos 
exposto, operando os programas de produção habitacional Crédito Solidário (PCS) e 
Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-Entidades); e também o de intervenção na 
cidade existente Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em sua modalidade 

                                                
1 Assitência Técnica em Habitação de Interesse Social. 



 

"Urbanização de Assentamentos Precários". Em parceria com o Movimento Nacional 
de Luta pela Moradia, concluiu 2 empreendimentos novos na Região Metropolitana de 
São Paulo e, com outros movimentos de moradia, realizou dezenas de estudos de 
viabilidade para se enquadrarem no PMCMV-Entidades. Junto à Prefeitura de São 
Bernardo, dois projetos de urbanização de favelas foram realizados. Em que pese o 
debate acerca das políticas de assistência técnica remontar à própria fundação da 
Assessoria Técnica, este período presente em que a Assessoria participa da 
implementação dos grandes programas federais e vivencia suas contradições e limites, 
intensifica a reflexão e problematização de outras possibilidades de atuação, em vista 
da ampla gama de necessidades habitacionais que a cidade informal, autoconstruída e 
precária tem. Necessidades para além da produção nova, ou seja, de modalidades de 
atuação na consolidação e qualificação da cidade precária.   
 A vivência deste período de realização da política pública, associada a outras 
experiências anteriores da Assessoria Técnica, foi evidenciando algumas lacunas nas 
políticas vigentes. Estas lacunas, quando lembradas, são geralmente analisadas 
isoladamente. Mas se analisadas conjuntamente, percebe-se que têm características 
comuns, passíveis de serem enfrentadas por meio de serviços de assistência técnica 
para habitação de interesse social (SANTO AMORE, 2016 - no prelo).  

Uma destas lacunas foi identificada nos programas de produção autogestionária 
(aqueles nos quais associações comunitárias ou movimentos de moradia são 
responsáveis pela produção de moradia) PCS e PMCMV-Entidades. Embora eles 
trouxessem em seu desenho institucional diversos elementos acumulados de 
experiências anteriores de programas autogestionários municipais e estaduais, 
preservaram descobertas outras carências. Sem atuar de maneira consequente na 
disponibilização de terrenos urbanizados, ou seja, mantendo a cargo das associações 
a busca no mercado por terrenos "viáveis", o Estado acaba deixando o escopo e o 
custo de estudos de viabilidade sob responsabilidade das associações e suas 
assessorias técnicas. Essa lógica cria uma espécie de "batalha do Gigante e do 
Golias", colocando as entidades para disputar com as empresas imobiliárias o mercado 
de terras urbanizadas. Se levarmos em conta a forte elevação dos preços imobiliários 
neste período, impulsionada justamente pelas políticas públicas de aumento e 
facilitação do crédito e de massivos subsídios públicos, percebe-se a situação de 
extrema desvantagem vivenciada pelas entidades. Na prática, isso se traduz na 
necessidade de serem realizados inúmeros estudos técnicos de viabilidade para se 
tentar encontrar, entre os piores terrenos2 da cidade, algum que comporte um 
empreendimento habitacional. Em outras palavras, implica a realização de estudos com 
alto risco de não terem êxito. A Assessoria Técnica chega a realizar para uma mesma 
entidade de São Paulo mais de 30 estudos de viabilidade, acompanhando negociações 
com proprietários - estes sempre atentos aos ganhos imobiliários que a conjuntura lhes 
estava propiciando - sem sucesso. O custo e o risco desses estudos são assumidos 
pelas assessorias técnicas, quando se dispõem a fazê-los gratuitamente - na 
expectativa da contratação futura, e/ou pelas entidades (composta por famílias de 

                                                
2Entendendo os piores terrenos como aqueles com contaminação do solo, com alta declividade, com a 
presença de corpos d'água que implicam um baixo aproveitamento e manutenção de grandes Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), com pendências de regularidade fundiária, entre outros. A combinação 
deste elementos também é frequente. 



 

baixa renda, lembremos), quando estas se cotizam para pagar por esses serviços. 
Trata-se portanto de um obstáculo para a efetivação plena do direito.  

Outra lacuna importante identificada foi no desenvolvimento de projetos de 
urbanização de favela que, a partir dos investimentos do PAC, recebem um volume 
inédito de recursos públicos subsidiados para intervenções "integrais". São 
estruturados, em grande medida, pelo pressuposto da necessidade de 
desadensamento, qualificação do tecido urbano e regularização fundiária, o que 
significa remoção e reassentamento de uma parte das famílias, seja no mesmo lugar, 
em edificações verticalizadas; seja em outro terreno, quando não é possível a 
consolidação na mesma área; seja um mix das duas soluções. E o que observamos a 
partir de experiências anteriores é que, mesmo nesse tipo de programa, que intervem 
no tecido urbano e social existente, o reassentamento das famílias recebe maior 
atenção e recursos do que a consolidação, ou seja, novamente a produção nova tem 
destaque em relação ao restante do perímetro de intervenção. O lugar das melhorias 
habitacionais (intervenções em casas existentes para suprir questões de 
habitabilidade) nesses grandes projetos, ainda que esteja previsto nas normativas do 
PAC, por exemplo, é ainda bastante residual na prática e constitui questão tão ou mais 
importante quanto a reposição de déficit quantitativo (SANTO AMORE, PEREIRA, et 
al., 2015). 

Uma terceira lacuna não se situa nas políticas vigentes, mas se evidencia em 
situações de conflito aberto, de antagonismo entre grupos da sociedade civil em 
assentamentos precários e o Estado. Situações de resistência, em que esses grupos 
não dispõem de meios técnicos para se oporem ao Estado, dentro da sua 
institucionalidade. Encampando projetos urbanos de diferentes naturezas, mas em 
geral de interesse imobiliário (projetos viários, de embelezamento, ou até de 
requalificação urbana), o Estado apresenta à comunidade uma necessidade de 
remoção a partir de uma argumentação técnica que não pode ser questionada ou 
contraposta a não ser que se disponha de apoios técnicos voluntários, pois o custo de 
elaboração de contra-laudos ou estudos alternativos não estão cobertos pelas políticas 
públicas habitacionais ou são de difícil acesso via Defensoria Pública do Estado3. Esta 
lacuna ilustra de forma eloquente como a técnica não é neutra, é politicamente 
orientada, assim como o próprio Estado. Nesse sentido, a falta de serviços de 
Assistência Técnica se mostra como obstáculo para a garantia do contraditório diante 
do Estado, que frequentemente atua de forma arbitrária e autoritária em favor de 
interesses econômicos dominantes.  

Em face desse contexto, a Assessoria Técnica vem buscando traçar estratégias 
para contribuir no fortalecimento da luta contra os retrocessos das políticas 
habitacionais, considerando os aspectos positivos e inovadores que tiveram; e em favor 
da construção de avanços no próximo período. Estas estratégias visam problematizar 
                                                
3Existe em São Paulo um convênio firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a Defensoria 
Pública do Estado, que define um cadastro de profissionais para realizarem pequenos laudos ou estudos 
para instruírem processos judiciais (usucapião, memoriais descritivos, conflitos entre vizinhos, etc.), para 
pessoas de baixa renda. Os profissionais são convocados de acordo com a demanda, sendo 
remunerados pelos serviços de acordo com tabela de preços pré-estabelecida. Entretanto, o escopo de 
serviços técnicos coberto por este convênio é bastante limitado, os valores de remuneração são 
relativamente baixos e a condição de freelancer que os profissionais cadastrados têm não configura 
propriamente um campo de trabalho.  



 

junto aos meios técnicos profissionais, aos movimentos sociais e às Universidades o 
quadro que vivemos, mobilizando os saberes já acumulados pelas experiências desses 
diversos segmentos para construção coletiva de propósitos comuns e alternativas. A 
própria crise cria a necessidade de se avaliar a experiência acumulada, repensar as 
estratégias e abrir novos caminhos. Com esse intuito, a Assessoria Técnica submete 
projeto e é contemplada em um edital de patrocínio do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) para realização de um ciclo de oficinas em seis 
cidades-pólo do Estado de São Paulo (Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, 
Bauru, Campinas e São Paulo), que foi chamado de Oficinas de Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social (Oficinas ATHIS).  

 
 

O que foram as Oficinas ATHIS  
 
Realizadas de novembro de 2015 a maio de 2016, as Oficinas ATHIS tiveram 

como proposta debater, por meio de diversas metodologias, os desafios para a 
implantação de políticas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, 
como forma alternativa à lógica de políticas únicas e massificadas; e constituir redes 
mobilizadas para dar continuidade a esses debates e ações políticas nas suas regiões 
e também fortalecer articulações mais amplas. 

A existência da Lei Federal da Assistência Técnica nº 11.888/2008 e sua não 
aplicação em larga escala é tomada como objeto do trabalho coletivo, buscando-se 
investigar concretamente em cada contexto os gargalos para sua implementação. Fez 
parte da metodologia das Oficinas ATHIS um claro esforço de enfrentar esse impasse, 
a fim de que as questões políticas, recorrentes em todos contextos, não fossem 
tomadas como limites para a atuação, mas justamente como arenas de atuação, 
espaços de disputa necessária e urgente. Considerando a realidade de que, na 
conjuntura do último período, a elaboração de políticas locais de ATHIS não foi 
prioridade de nenhum governo, tampouco de nenhuma liderança política de destaque, 
a construção ou o fortalecimento de redes de profissionais, movimentos sociais, 
acadêmicos e estudantes se mostrou uma estratégia interessante na perspectiva de 
inquirir e pressionar os poderes públicos nessa direção.    
 As oficinas foram sempre de três dias, sendo o primeiro dedicado a discussões 
mais conceituais e os dois subsequentes a visitas à assentamentos precários e a 
atividade em Grupos de Trabalho. Foram formatadas para grupos de 50 a 60 pessoas, 
que, no curso da programação iam se subdividindo e se reagrupando, para os 
trabalhos. A programação dos seis eventos teve uma estrutura comum, tocando 
sempre nos seguintes pontos:  

● O que é Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, propondo um 
recorte da atividade profissional a partir das ideias de especificidade do projeto e 
das soluções propostas em contraposição aos projetos massificados; e o diálogo 
dos técnicos com as pessoas envolvidas na intervenção, de modo a elucidar 
suas necessidades reais e garantir tal especificidade; 

● Contextualização econômica, social, urbanística e habitacional, propondo uma 
leitura das dinâmicas regionais de cada cidade-pólo e mirando suas 
desigualdades socioterritoriais e as precariedades encontradas em cada 
contexto; 



 

● Experiências locais: ainda que já se soubesse da inexistência de grandes 
experiências paradigmáticas de Assistência Técnica em HIS no Estado de São 
Paulo, buscou-se realizar um levantamento e explicitação de tentativas, ainda 
que inconclusas, ou que tivessem lacunas não resolvidas, ou que se realizaram 
pontualmente por meio de projetos de extensão universitária ou ainda 
experiências de caráter mais militante. O objetivo desse levantamento era 
justamente sistematizar um conjunto de entraves e gargalos para serem 
problematizados na oficina. Estas informações compuseram um banco de 
experiências colaborativo que está publicado no site do evento e poderá 
subsidiar outras iniciativas correlatas no futuro; 

● Visita a dois assentamentos precários que exemplificassem questões 
particulares de cada região, a fim de sensibilizar e tornar concretas as questões 
discutidas anteriormente; 

● Para cada área visitada, houve a formação de dois Grupos de Trabalho: um de 
projeto, incumbido de elaborar propostas de desenho e metodologias de projeto 
para as situações-problema encontradas; e outro de arranjos institucionais, 
incumbido de discutir estratégias de implementação, no que se refere a recursos 
financeiros, forma de acesso aos serviços técnicos, instâncias de decisão e 
metodologias de operação da política. 

 
As inscrições foram abertas a profissionais das áreas de arquitetura, 

engenharias, direito e áreas sociais com atuação em habitação; a movimentos sociais 
urbanos e rurais; a pesquisadores e professores de Universidades públicas e 
particulares das regiões; e a estudantes universitários. Vale destacar que a 
participação diferenciada dos técnicos das diversas áreas em cada uma das oficinas 
proporcionou ênfases também diferentes nas discussões, e formas preferenciais de 
engajamento diferentes. Os grupos de trabalho foram intencionalmente compostos 
favorecendo essa heterogeneidade, de modo a enriquecer as discussões e conjugar os 
saberes diferentes em torno das propostas.  

Finalmente, para além do processo formativo, decerto fundamental, as Oficinas 
ATHIS buscaram ainda construir agendas coletivas nas regiões, que mobilizassem os 
participantes e os segmentos envolvidos em torno do tema ao longo do próximo 
período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorama das precariedades no Estado de São Paulo  
 
 

 
fig.01 | cidades onde foram realizadas as oficinas ATHIS 



 

 
A realização das oficinas ATHIS em cidades-pólo de regiões metropolitanas e 

também em cidades médias ensejou um contato com uma amostra de situações de 
precariedades em diferentes contextos urbanos e administrativos e permitiu, assim, 
traçar um panorama qualitativo dessas precariedades no Estado de São Paulo. Sem 
uma pretensão estatística, este olhar panorâmico se mostra suficiente para informar o 
debate sobre políticas de ATHIS ao explicitar especificidades e similaridades entre os 
problemas levantados nas áreas visitadas e assim possibilitar a sua tipificação. Ao todo 
foram 14 áreas, com breves relatos a seguir.    
 Em Ribeirão Preto, a visita no Jardim Monte Alegre, núcleo habitacional 
urbanizado, possibilitou a identificação de diversos problemas de precariedade 
habitacional e urbana. A área, situada na zona oeste da cidade, conhecida antigamente 
como “Favela do SBT” – por estar próximo às antenas de transmissão da emissora – 
foi ocupada de maneira pacífica ao longo de anos. Entre 2006 e 2010, o poder público 
municipal realizou obras de infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação, 
e regularização fundiária. Porém, havia ainda escassez de equipamentos de lazer, 
áreas livres sem uso definido, e muitas moradias com problemas de iluminação, 
ventilação, infiltração, entre outras questões. A partir do contato com a comunidade 
local, os participantes identificaram também a necessidade de equipamentos para 
jovens e crianças. 

Já no núcleo João Pessoa, ocupação localizada próximo ao aeroporto de 
Ribeirão Preto, na zona norte da cidade, a principal questão apontada pelos moradores 
era a resistência à ameaça de remoção por conta do projeto de ampliação do aeroporto 
e a luta pela regularização fundiária. As 150 famílias que ocupavam a área moravam 
em casas improvisadas, feitas em alvenaria, madeirites, lonas e partes de outros 
materiais. A infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica havia sido montada pelos 
próprios moradores. Apesar de não fazerem parte de um movimento formal, alguns 
moradores estavam organizados e contavam com assessoria jurídica do Núcleo de 
Assessoria Jurídica Popular (NAJURP) da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão 
Preto. 
 

 
fig.02 | Jardim Monte Alegre, Ribeirão Preto        fig.03 | João Pessoa, Ribeirão Preto 

 
Na área de cortiços do Paquetá, região central e portuária de Santos, foram 

encontradas as piores condições de moradia dentre todas as visitadas. Com altíssima 



 

precariedade e insalubridade, os quatro cortiços visitados eram casarões antigos, 
contendo de 10 a 20 comôdos, com diversas famílias pagando aluguel, em média, de 
300 reais ao chamado "dono da chave", o intermediário. Banheiros e tanques eram 
compartilhados entre os moradores. Muitos dos quartos não possuíam janela, e 
apresentavam muito mofo. Também foram encontrados vários cômodos minúsculos 
localizados nos porões das casas, com péssimas condições de habitabilidade.  

No município de São Vicente, localizado na Baixada Santista, a visita foi a  
Sambaiatuba, um núcleo urbanizado em área de mangue, onde foram encontradas 
precariedades urbanísticas e habitacionais num contexto de fragilidade ambiental. As 
casas-embriões entregues às famílias reassentadas eram genéricas, com projeto 
estrutural inadequado à futuras ampliações, e não se adaptavam bem aos lotes. As 
ampliações foram feitas pelos moradores sem acompanhamento técnico, ocasionando 
intervenções inadequadas, como o fechamento de janelas e avanço das edificações 
nos recuos. O prédio do centro comunitário estava abandonado por dificuldade de 
gestão, alternada entre Prefeitura e grupo de moradores. Mesmo após as obras de 
urbanização, ainda faltava parte da urbanização da orla, que foi desocupada com a 
remoção dos moradores e não teve um uso definido, tornando-se vulnerável a novas 
ocupações e formação de aterros clandestinos. 

 
  fig.04 | Paquetá, Santos       fig.05 | Sambaiatuba, São Vicente 

 
Na visita à região do Banhado, em São José dos Campos, verificou-se uma 

complexa situação de resistência dos moradores para não serem removidos de uma 
área que foi ocupada há quase 100 anos. A ocupação, embora tenha características 
rurais, está absolutamente inserida no centro da cidade, em uma extensa área verde 
da várzea do Rio Paraíba, e sofre ameaça de remoção por conta de um projeto viário 
empreendido pela Prefeitura, que pretende ligar condomínios de luxo à região central 
da cidade. Através de negociações individuais, o poder público municipal conseguiu 
remover uma parte das mais de 400 famílias, demolindo suas antigas casas e deixando 
os escombros no local como forma de pressão para que os demais moradores também 
aceitassem as negociações. Também fizeram a demolição do prédio onde funcionava a 
creche e o centro de recreação para crianças e adolescentes. A coleta de lixo deixou 
de ser feita regularmente e os moradores ainda sofrem com o esgoto da cidade que é 
despejado por essa área central, passando pelo assentamento e seguindo para o Rio 
Paraíba do Sul, sem tratamento.  



 

No Rio Comprido, núcleo parcialmente urbanizado, a situação é de conflito com 
o Município de São José dos Campos. A Prefeitura alega necessidade de remoção de 
parte das famílias residentes no núcleo por conta do risco de deslizamento. Os 
moradores, no entanto, contrataram um laudo técnico com recursos próprios que 
constata que existem alternativas para a permanência no local. Assim como no 
Banhado, a Prefeitura tenta acordo individual com cada família e uma vez que a 
proposta é aceita, a família é removida, a casa é demolida e os entulhos são deixados 
no local como forma de pressão para saída dos demais moradores.  

 

 
   fig.06 | Banhado, São José dos Campos          fig.07 | Rio Comprido, São José dos Campos 

 
Em Bauru, no bairro São João do Ipiranga, a visita foi a um conjunto horizontal 

de Programa Minha Casa, Minha Vida - Recursos do Fundo de Arrendamento 
Residencial (PMCMV-FAR), entregue há 5 anos. Apesar de recente, o conjunto já 
apresentava problemas construtivos e de adequação às famílias. As unidades eram 
muito pequenas para o tamanho das famílias, que fizeram ampliações, dentro das suas 
possibilidades, sem orientação e acompanhamento técnico. Para ter acesso aos 
equipamentos de educação, saúde e lazer os moradores tinham que percorrer longas 
distâncias, fazendo com que se sentissem “abandonados” no conjunto onde foram 
alocados. Terrenos baldios também eram um problema para os moradores que se 
queixavam do mato, mas que viam ali oportunidades de se fazerem praças e 
parquinhos para as crianças. 

O Jardim Nicéia é um núcleo com urbanização parcial e precária, cujos lotes 
foram vendidos irregularmente para as primeiras famílias que ali residiram  e a principal 
luta dos moradores é pela regularização fundiária. É formado por quadras que já 
possuem infraestrutura e casas autoconstruídas em alvenaria (de habitabilidade ruim), 
e quadras de ocupação mais recente, usadas para reassentamento de outras áreas, 
com casas e infraestrutura improvisadas. O núcleo está localizado numa região de 
condomínios fechados, e faz limite com um muro de condomínio de classe média alta, 
uma área verde e uma rodovia. Por conta da má inserção urbana, seus moradores tem 
dificuldade de acesso a equipamentos públicos básicos de saúde e educação. 
 



 

 
 fig.08 | São João do Ipiranga, Bauru                fig.09 | Jardim Nicéia, Bauru 

Em Campinas foi visitado um dos núcleos mais antigos da cidade, o Parque 
Oziel que, junto com os bairros vizinhos do Jardim Monte Cristo e Gleba B, abrigam 
cerca de 6 mil famílias. A área possui urbanização parcial e contrasta uma área de 
urbanizacao consolidada, com ruas asfaltadas e casas as vezes grandes de três ou 
quatro pavimentos, com áreas muito precarias, com ruas de terra, falta de infraestrutura 
de esgoto e casas precarias. Possui também uma sequência de casas na beira de um 
córrego. 

No município de Sumaré, próximo à Campinas, a Vila Soma - uma grande 
ocupação organizada em área de antiga indústria - está ameaçada de remoção pela 
massa falida da empresa proprietária. A ocupação foi toda organizada em lotes e os 
moradores construíram as suas casas em alvenaria, madeirites e outros materiais 
improvisados. A energia elétrica foi ligada de forma improvisada, as ruas não tem 
pavimentação e não há abastecimento de água nem coleta de lixo. Já foram feitas 
diversas tentativas de negociação com a Prefeitura de Sumaré para regularização 
fundiária, compra do terreno pelas famílias, criação de um conjunto habitacional em 
terreno próximo, entre outras, mas até o momento da visita nenhuma delas havia sido 
aceita pelo poder público ou pelo proprietário. 

 

 
 fig.10 | Parque Oziel, Campinas                 fig.11 | Vila Soma, Sumaré 

 
Na Região Metropolitana de São Paulo foram quatro situações visitadas: 

Ocupações Hotel Columbia e Ipiranga e obra do edifício Ipiranga no centro da cidade; 



 

Mutirão Paulo Freire, Conjunto Unidos Venceremos e obra do Conjunto Florestan 
Fernandes e José Maria Amaral em Cidade Tiradentes; núcleos Caviúna, Vila Olinda e 
Antônio Palombo, no município de Diadema; e núcleos Capelinha e Cocaia no 
município de São Bernardo do Campo. 
 O edifício do antigo Hotel Columbia foi ocupado por famílias da Frente de Luta 
por Moradia (FLM) em 2010. Possui lideranças bastantes atuantes, o que se pode 
observar pelas articulações e ações de afirmação existentes, como um café literário, 
biblioteca e horta. Na Ocupação Ipiranga, também da FLM, não há articulação dos 
moradores para organização dos corredores, onde estão acumulados muitos objetos 
pessoais, e não há espaços de uso coletivo para reunião ou realização de atividades. 
Também, o edifício possuí problemas sérios de vazamentos internos. Dessa maneira, 
os problemas de infraestrutura e gestão dos espaços já estão em um estágio mais 
avançado de solução na Ocupação Hotel Columbia do que na ocupação Ipiranga. A 
obra de retrofit do Edifício Ipiranga foi viabilizada através do PMCMV-Entidades, pela 
Unificação das Lutas de Cortiço e Moradia (ULCM) com projeto da assessoria técnica 
Integra. Trata-se de um edifício originalmente comercial, que teve de ser adaptado para 
acomodar apartamentos de um dormitório. Pode-se aproveitar o piso original de taco, 
as paredes internas foram executadas em dry-wall e os caixilhos originais foram 
substituidos. 
 Em Cidade Tiradentes a visita abrange o bairro como um todo, no qual se 
encontra uma grande quantidade de conjuntos habitacionais de produção pública da 
CDHU e COHAB de décadas anteriores, boa parte deles já apresentando problemas 
construtivos, necessidade de reparos e adaptações. Mescladas a esse tecido urbano já 
mais consolidada, favelas ocupadas mais recentemente compõem a paisagem. Foram 
visitados ainda conjuntos habitacionais de interesse social construídos em autogestão, 
em diferentes períodos: Mutirão Paulo Freire (convênio de 1999, término da obra em 
2010) por meio do Programa de Mutirão com Autogestão da Prefeitura de São Paulo, 
organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1 (MST-Leste 1), 
projeto e acompanhamento de obra da assessoria técnica Usina CTAH; Conjunto 
Unidos Venceremos, também pertencente a programa da Prefeitura de São Paulo, com 
projeto da assessoria CAAP e acompanhamento das obras pela assessoria técnica 
Grão; Conjunto Florestan Fernandes e José Maria Amaral (início 2009, em obras), 
organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1 (MST-Leste 1) 
através do PMCMV-Entidades, com projeto da assessoria técnica Ambiente 
Arquitetura. 
 O núcleo Caviúna, em Diadema, é um assentamento precário urbanizado, na 
região do Inamar, que tem a maria de sua população morando de aluguel. Possui alta 
declividade e altíssima densidade populacional, gerando diversos tipos de precariedade 
habitacional e urbana, como a dificuldade de abertura de janelas, a coabitação 
excessiva e a ocupação de área de risco (desfeita nos últimos anos). A Vila Olinda é 
um assentamento antigo urbanizado no começo da década de 90, nas proximidades de 
uma linha de alta tensão. Recebeu obras de melhoria habitacional e construção de 
unidades embrião pelo programa municipal Tá Bonito no começo dos anos 2000. Com 



 

as obras de melhorias realizadas pelo programa e também pelos moradores ao longo 
do tempo, hoje as casas apresentam poucos problemas de habitabilidade. O Antônio 
Palombo é um pequeno núcleo habitacional promovido pela Prefeitura como área de 
reassentamento de famílias removidas de áreas de risco. Possui parcelamento regular 
feito pela Prefeitura e casas autoconstruídas pelos moradores. Hoje está recebendo 
obras de melhoria habitacional e a construção de uma unidade embrião, com recursos 
do FNHIS.  
 Em São Bernardo do Campo foram visitados os núcleos Capelinha e Cocaia, 
assentamentos precários em região de manancial, completamente isolados da mancha 
urbana. As áreas estão recebendo obras de urbanização com recursos do PAC e do 
município, após elaboração de projeto pela assessoria técnica Peabiru TCA, que 
incluem abertura de viário, provisão de infraestrutura, recuperação ambiental e 
provisão habitacional. Novas unidades habitacionais foram construídas no núcleo 
Cocaia, e outras estão sendo construídas em áreas de remoção do núcleo Capelinha, 
de forma que todo o reassentamento decorrente da urbanização seja feito dentro 
dessas duas áreas. Apesar da consolidação de mais de 80% das casas existentes, 
muitas delas com questões de precariedade habitacional, não há previsão de ações de 
melhorias habitacionais dentro da obra. 

 
 
 fig.12 | Centro, São Paulo                 fig.13 | Cidade Tiradentes, São Paulo 

 

fig.14 | Caviúna, Diadema                  fig.15 | Capelinha, São Bernardo do Campo 

 
Síntese dos entraves para implementação de política s de ATHIS  
 

Nos grupos de trabalho das Oficinas, foi utilizada a dinâmica da “Árvore de 
Problemas”. Trata-se de uma ferramenta didática para ajudar a identificar, sobre um 
tema específico, suas principais questões, entraves e obstáculos, assim como 
organizar a compreensão do que é causa e o que é consequência. Além dos 
problemas que deveriam ser identificados para resolução através da assistência 
técnica, nas Oficinas ATHIS também estiveram em questão os desafios para a 
implementação de políticas públicas de assistência técnica em cada local visitado. 

Analisando o conjunto das árvores produzidas pelos grupos, pôde-se observar 
problemas específicos,  mas também um grande número de desafios comuns. Sem 
pretender dar conta de todos os problemas, a sistematização a seguir busca ser um 
pontapé inicial, uma ajuda na mobilização de lutas locais em torno da assistência 
técnica nas várias regiões, e também explicitar a necessidade de articulações entre as 
regiões em torno de lutas mais amplas. 

Apesar dos avanços legais com a criação da Lei 11.888 e de legislação 
complementar em alguns municípios, a efetivação de programas públicos e ações de 
assistência técnica ainda encontra diversos entraves. As Oficinas tentaram esmiuçar 
quais são os entraves para efetivação do direito ao serviço, e quais são os entraves 
para a construção de políticas e programas públicos de ATHIS. Para além do discurso 



 

da necessidade de aplicação da legislação, a perspectiva aqui é de avanço nos 
debates e estruturações de propostas e esboços de programas e ações que viabilizem 
a atuação de profissionais nesse campo de trabalho. 

A realização das Oficinas demonstrou que a formação de profissionais nas áreas 
de arquitetura e urbanismo, engenharias, direito, área social, área ambiental, dentre 
outras envolvidas no campo do habitat, pouco se volta para o aprendizado da escuta 
das demandas sociais e do exercício profissional sobre elas, ainda mais de forma 
interdisciplinar. Apesar disso, os encontros explicitaram o grande interesse de 
estudantes e profissionais não somente na área da habitação de interesse social, mas 
mais especificamente na abordagem dada a ele através da atuação da assistência 
técnica. O diálogo entre técnicos e população pobre, seja através de organizações 
populares ou de forma individualizada, foi preocupação central trazida pelos 
participantes nos grupos de trabalho desenvolvidos. A valorização do conhecimento do 
usuário - seja na escala da habitação, do assentamento ou da cidade - sobre as suas 
necessidades e sobre os complexos processos de construção de cidade a que estão 
sujeitos, apresentou-se em paralelo ao desconhecimento que os participantes tinham 
das realidades observadas. A maioria dos participantes nunca havia estado em 
assentamentos precários ou dialogado com organizações populares, e desconheciam o 
funcionamento de programas e políticas públicas. 

Foi identificado como raíz de diversos entraves para a implementação de 
políticas públicas de ATHIS o distânciamento de técnicos, pesquisadores, professores 
e estudantes (portanto do poder público e das universidades) em relação aos 
problemas da população pobre. Esse distanciamento se expressa em programas e 
projetos que não atendem as necessidades dos beneficiários, ou as atendem de 
maneira insuficiente. Um exemplo levantado foi a insuficiência do trabalho social no 
período de pós ocupação. 

De maneira geral, esse distanciamento leva ao desconhecimento por parte dos 
técnicos de que o problema habitacional e suas necessidades são diversas, e que 
portanto requerem trabalhos específicos para a sua superação. Tanto os 
assentamentos precários como as moradias autoconstruídas não são comumente 
observados nas suas especificidades. O problema habitacional é tratado de maneira 
generalista, através de políticas urbanas e habitacionais pobres e incompletas, 
praticamente através da política única de produção (padronizada) de novas moradias. 
Via de regra, a política habitacional não abre espaço para que o projeto e o trabalho 
social se executem em cima das particularidades das realidades encontradas. Projetos 
com levantamento minuscioso das condições de habitabilidade casa a casa, ou com 
espaços de escuta e diálogo com os moradores ou futuros moradores são experiências 
excepcionais. 

A falta de articulação de programas habitacionais com outros setoriais também 
foi identificada como problema decorrente do não reconhecimento da diversidade dos 
problemas habitacionais. O exercício de elaboração de propostas colocado aos 
participantes da Oficina permitiu que esses identificassem os limites dentro de 
resolução de problemas dentro das suas áreas de atuação, e dessa maneira 
compreendessem a necessidade das articulações setoriais. 

A falta de capacidade institucional dos municípios apareceu em todas as oficinas 
como importante obstáculo para as políticas de ATHIS. A falta de recursos financeiros, 



 

humanos e técnicos, mesmo naqueles municípios com maior arrecadação e maior 
desenvolvimento da máquina administrativa foram apontados como carências. Sobre 
esse aspecto, valem alguns destaques. No caso de Ribeirão Preto, não se tratava da 
inexistência de funcionários, mas da falta de técnicos alocados nas funções 
relacionadas à habitação de interesse social, o que problematizava o fato de que a 
maior parte do corpo técnico estava se dedicando às funções relativas a aprovações da 
cidade formal, enquanto a cidade informal precária estava desguarnecida. Ademais, os 
municípios pequenos com baixa atividade econômica, que muitas vezes dependem de 
repasses do Estado e da União, têm uma dificuldade estrutural de aumentar sua 
capacidade administrativa que parece instransponível. Essa dificuldade sugere a 
necessidade de arranjos de cooperação regionais de acesso a serviços técnicos, de 
modo a ratear custos e otimizar uso de infraestruturas comuns.  

Assim como poucos participantes, técnicos e estudantes, das Oficinas 
reconheciam a assistência técnica como um possível campo de trabalho, poucos 
participantes representantes de movimentos sociais estavam informados sobre a 
existência do direito ao serviço e as suas possibilidades. A dificuldade de mobilização 
de comunidades, e de formalização de associações comunitárias para acesso aos 
programas, foi levantada também como entrave para a implementação e efetivação de 
políticas públicas de ATHIS. A exclusão da população dos processos de decisão 
quanto às políticas habitacionais foi caracterizado como decorrente da criminalização e 
discriminação de movimentos populares e de moradores de áreas precárias. 

Sobre a viabilização de políticas de assistência técnica para melhorias 
habitacionais, a discussão esteve centrada no entrave da garantia de apropriação do 
investimento pelas famílias beneficiadas, de sua permanência nas casas que 
receberam as obras de melhoria, visto que muitas das casas que tem essa 
necessidade estão localizadas em áreas onde os moradores não tem garantia da 
posse da terra, além de muitos morarem de aluguel. Algumas experiências de ações de 
melhorias habitacionais tentam desviar desse entrave ao limitarem o atendimento a 
moradores de assentamentos já regularizados ou em processo de regularização 
fundiária.  

Os grupos de trabalho desenvolvidos nas Oficinas dentro desse campo 
demonstraram a necessidade de se pensar e ensaiar arranjos institucionais e 
produtivos que dêem conta das especificidades desse tipo de intervenção. Foi discutido 
como o item “melhorias habitacionais” dentro de projetos de urbanização de 
assentamentos precários fica sujeito a arranjos voltados para grandes intervenções e 
frentes de obra (sob o lema de “escala e celeridade”4) e que são inadequados para 
obras de pequeno porte como essas se viabilizem. Mesmo quando as melhorias são 
executadas fora de projetos de urbanização, seus programas estão sujeitos a uma 
rigidez excessiva de equação financeira e de responsabilização técnica. Visando 
atender todos os beneficiários sem distinção de valor, o investimento médio acaba por 
deixar casas inicialmente mais precárias sem a resolução de todos os seus problemas 
de habitabilidade, enquanto casas inicialmente menos precárias tem seus problemas 
de habitabilidade resolvidos e há sobra de recursos. 

                                                
4O lema “celeridade e escala” foi amplamente divulgado pela então secretária nacional de habitação do 
Ministério das Cidades como forma de justificar a produção massiva dos Programas de Aceleração do 
Crescimento e Minha Casa Minha Vida, em detrimento da qualidade e especificidade dos projetos. 



 

Além disso, foram apontados também como entraves dentro desse campo a 
falta de conhecimento por parte dos técnicos das culturas construtivas da 
autoconstrução e o encarecimento da intervenção pela necessidade de execução de 
laudos de viabilidade e segurança da obra. A responsabilidade técnica excessivamente 
exigente por parte dos conselhos profissionais para atuação na cidade informal acaba 
por desestimular o engajamento de profissionais nesses processos. 

Para a produção autogestionária os entraves apontados para a implementação 
de políticas públicas de ATHIS foram bastante baseados nas experiência recentes com 
os programas Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida-Entidades. Dentre os 
entraves, estão a inexistência de recursos para custear os estudos de viabilidade 
necessários para contratação dos projetos. Nessa fase, é necessária a elaboração de 
estudos de arquitetura, sondagem do solo, levantamento planialtimétrico, laudos 
ambientais, e outros serviços dependendo de cada situação. Sem recursos de 
programas públicos voltados para essa etapa, o ônus é custeado pelas associações e 
pelas famílias que formam o grupo, ainda em um momento de incerteza da 
continuidade do projeto.  

Outro entrave é a vinculação dos valores de financiamento do projeto e da 
assessoria técnica à obra ao número de unidades habitacionais viabilizadas pelo 
projeto. Dessa maneira, um projeto em terreno pequeno, com poucas unidades 
habitacionais, não viabiliza os custos de assessoria técnica, que acabam sendo 
complementados com contrapartida financeira das famílias. 

Por último, no campo da resistência, a discussão dos entraves se deu entorno 
da dificuldade, ou impossibilidade, de financiamento através de recursos públicos de 
ações de assessoria técnica, de forma autônoma e, eventualmente, contra o Estado. 
Nos casos trabalhados pelos grupos dentro desse campo, a impossibilidade de 
contrapor legalmente um discurso técnico pretensamente neutro usado pelo Estado 
para justificar remoções de áreas precárias era um grande entrave enfrentado pelas 
comunidades.  
 
Agendas para ATHIS  
 

Além de promover o encontro e a formação de redes entre técnicos e militantes 
da área da habitação de interesse social, as Oficinas ATHIS tiveram também como 
objetivo construir algumas agendas coletivas de lutas, que justamente mobilizassem 
essas pessoas no próximo período. O conjunto de agendas a seguir é uma síntese das 
sugestões que foram apresentadas nas Oficinas. Elas expressam princípios gerais e 
também dialogam mais especificamente com segmentos envolvidos na regulação do 
espaço urbano e na produção de conhecimento sobre ele: universiade, entidades 
profissionais, poderes públicos e movimentos sociais. 

Como primeiro princípio geral, tem se que a luta pela implementação de políticas 
de Assistência Técnica não é uma luta meramente corporativa, e sim uma luta pela 
efetivação de um direito garantido à população pobre do país. Em segundo, sendo 
ainda a autoconstrução a produção habitacional mais veloz e em maior escala, é 
preciso enfrentar o desafio de intervir na cidade existente, em um tecido social 
existente, para além da produção habitacional nova. E por último, não pode haver 
solução habitacional única, as necessidades habitacionais são diversificadas e 
complexas, e as políticas habitacionais têm que refletir essas características. A 



 

especificação de agendas por segmento origina-se desses princípios gerais, e organiza 
as ações desejadas dentro de cada um deles, da seguinte maneira: 

À universidade, retornar às populações as pesquisas acadêmicas que dizem 
respeito às suas realidades, através do suporte a ações diretas de técnicos, 
pesquisadores, docentes e estudantes. A extensão universitária deve se voltar a 
atuação em assentamentos precários e apoio a movimentos populares organizados, 
principalmente aqueles de luta por moradia. Na graduação, deve ser estimulada a 
criação e a atuação de escritórios modelo, e na pós graduação, programas de 
residência universitária. O ensino deve obrigatoriamente abordar questões da 
intervenção na cidade existente nos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharias, 
áreas sociais e direito. Nos cursos de arquitetura e engenharia, deve introduzir o 
estudo de patologias construtivas. A pesquisa deve contribuir com o desenvolvimento 
de ferramentas para reconhecimento das culturas construtivas na cidade informal e 
também para o barateamento de laudos técnicos. Ainda, deve contribuir com o 
mapeamento e levantamento de terrenos e imóveis vázios. 

Às entidades profissionais, apoiar a formação dos profissionais em temas 
relacionados a cidade existente e informal. Especificamente ao CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo) e ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), 
garantir a segurança jurídica aos profissionais para que possam assumir a 
responsabilidade técnica somente pelos serviços efetivamente elaborados por eles. 

Aos podere públicos, escapar à lógica da empreita e da captação de recursos. O 
atendimento às especificidades não encontra lugar na lógica de produção dos grandes 
projetos licitados com grandes empreiteiras. Nos executivos, as políticas habitacionais 
devem ser diversificadas, coerentes com a complexidade dos problemas da cidade 
informal. Os recursos para assistência técnica devem estar previstos em todas as 
etapas das intervenções: publicização do direito, levantamentos e estudos de 
viabilidade, projeto, obra e pós-obra. Especificamente na Defensoria Pública, faz-se 
relevante o acréscimo de técnicos (físico e social, além do jurídico) em equipes 
multidisciplinares para defesa de direitos. 

Aos movimentos sociais, prosseguir exercendo pressão sobre o poder público. 
Os espaços de participação como Conferências e Conselhos são importantes, mas não 
substituem a pressão direta nas ruas. As assessorias técnicas devem atuar como 
parceiras nessa pressão, para além de meras prestadoras de serviços, e juntos os dois 
seguimentos devem colocar novas pautas além da produção habitacional, sempre com 
valorização do projeto e do trabalho social específicos. A viabilização de programas de 
assistência técnica depende da luta nos legislativos pela aprovação de dotações fixas 
de recursos (vindos do IPTU, instrumentos urbanísticos, ICMS, OGU, ou outros) em 
todos os níveis de governo para programas de assistência técnica. 
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