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Introdução
Os argumentos presentes neste texto surgiram do questionamento sobre a ausência do morador no
processo de tomada de decisão da produção pública de habitação no Brasil e sobre a rigidez espacial
das moradias. Tais problemas estão presentes [1] em diferentes escalas – desde edifícios multifamiliar
de pequeno porte até empreendimentos com milhares de moradias (isoladas ou em regime
condominial), [2] de diferentes produtores e gestores – público, privado, associativo ou outros, [3] com
diferentes públicos – classe baixa, média ou alta ou [4] em diferentes localizações nas cidades.
(LAMOUNIER, 2017; ANITELLI, 2015; PRAXIS-EA/UFMG, 2014; MORADO NASCIMENTO & TOSTES,
2011)
Tal problemática se intensifica na produção de habitação social, foco deste texto, onde as questões
almejadas – flexibilidade espacial e empoderamento do morador no processo decisório – se tornam
mais desafiadoras. Estudou-se dois universos atuais dessa produção: aquela realizada conjuntamente
pelo Estado e o Mercado, e a provisão habitacional por meio da Autoconstrução.
Se por um lado é no primeiro universo onde a produção envolve vários agentes institucionalizados
(públicos e privados), é no segundo, por meio da Autoconstrução, que 70% (BRASIL, 2009: 163; ABIKO
at al., 2003: 49) das habitações brasileiras são produzidas pelos próprios moradores. Essa realidade
tem raízes profundas na história da produção habitacional brasileira encontrando explicações sob
diferentes aspectos: econômicos, políticos, culturais, sociais, tecnológicos, acadêmicos, profissionais,
entre outros. (LAMOUNIER, 2017)
É também na Autoconstrução onde o mesmo tipo arquitetônico de habitação, recorrentemente
produzido pelo Estado-Mercado sem a participação do futuro morador, se apresenta de forma diversa,
em grande medida mais compatível com as necessidades habitacionais dos moradores, os quais são
os responsáveis pelas decisões no processo de produção de suas moradias.
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O presente texto é fruto do estágio doutoral realizado na Delft University of Technology (TU Delft), Holanda, pela
autora (2016-2017) e publicado inicialmente na versão inglesa (LAMOUNIER et al., 2019). A Tese final é intitulada Da
autoconstrução à arquitetura aberta: o Open Building no Brasil (LAMOUNIER, 2017).
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Tais subcampos, que conformam o cenário estudado, são melhor desvelados a seguir.

O campo da produção de habitação social no Brasil
A produção habitacional pelo Estado-Mercado
A provisão pública de habitação social no Brasil tem sido realizada desde 2009 pelo governo federal
por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Desde então, já são mais de 3 milhões de
unidades entregues e mais de 5 milhões contratadas (BRASIL, 2018).
Ainda que tais números sejam inferiores à escassez de moradia no Brasil, a produção não tem sido
eficaz no combate ao déficit para o qual o programa foi desenhado, principalmente na classe de menor
renda (Figura 1). O déficit habitacional não diminui e uma das causas é exatamente porque as
necessidades habitacionais dos moradores são diferentes entre si, aumentam ou se modificam no
tempo e de maneiras muito distintas nas variadas regiões do país. Como, historicamente, a demanda
por habitação é mais alta do que a oferta, não se formou a consciência da importância no atendimento
a essas necessidades. Busca-se solucionar quantitativamente um problema, cuja natureza é
qualitativa.

Figura 1 – Déficit habitacional e vacância imobiliária no Brasil. Fonte: Lamounier, 2017.

O PMCMV-Empresas2 é operado pela interação entre cinco agentes (Figura 2): [1] Ministério das
Cidades (MC), representante do poder público federal; [2] governos estaduais, municipais e outros
órgãos representantes do poder público local; [3] CAIXA (e outros bancos) – instituição financeira na
forma de empresa pública do governo federal vinculada ao Ministério da Fazenda, com patrimônio
próprio e autonomia administrativa; [4] construtoras e incorporadoras representantes do setor
privado; e [5] beneficiários. Poderes público e privado são os agentes dominantes por meio da parceria
Estado-Mercado, a qual influenciada pela política neoliberal torna as construtoras as principais
2

O PMCMV apresenta cinco modalidades: Empresas; Entidades; Municípios até 50 mil habitantes; FGTS e Rural, das
quais a predominância majoritária da produção se encontra na primeira. Este artigo foca na primeira modalidade.
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proponentes e lucradoras dos empreendimentos sociais. Já os moradores não fazem parte do processo
de tomada de decisão. Eles recebem as unidades habitacionais subsidiadas pelo Estado, padronizadas
e acabadas.

Figura 2 – Agentes do PMCMV. Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2014.

A exclusão do morador dos processos de tomada de decisão, vista a partir do tipo
arquitetônico padronizado e amplamente reproduzido pelo Estado-Mercado
Em termos de projeto de arquitetura, tanto na escala da unidade habitacional (UH) quanto na escala
do edifício, a produção realizada pelo PMCMV não avança em relação a programas anteriores. Ela tem
sido a mesma em todo o território nacional. Ou são apartamentos organizados em blocos de formato
“H” com 5 pavimentos-tipo dispostos em platôs (Figura 3), ou são casas isoladas (Figura 4).

https://proceedings.science/p/110106?lang=pt-br

Figura 3 – Projetos variados do PMCMV na RMBH. Fonte: Lamounier, 2017.
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Figura 4 - Imagens ilustrativas da produção do PMCMV pelo Brasil (casas isoladas). Fonte: Lamounier, 2017.

A UH padrão produzida é baseada no perfil médio de família nuclear (pai, mãe e dois filhos), apurado
por levantamento censitário no país, refletindo os pressupostos históricos e ultrapassados da
produção de larga escala de habitação social (habitação em massa) – repetição e generalidade. Todas
as soluções apresentam o mesmo programa arquitetônico (sala, cozinha/serviço, 2 quartos e 1
banheiro), constituindo-se no “mínimo exigido que se torna o máximo cumprido” (PRAXIS-EA/UFMG,
2014). A organização dos espaços só muda pela posição de um cômodo em relação ao outro,
totalizando não mais do que 39 a 44m². Enfim, trata-se de um ponto de partida projetual prédeterminista de simplesmente cumprir as funções do projeto moderno de estar, comer, dormir, lavar
e cozinhar, como se demandas não pudessem ser espacializadas por outros arranjos, inclusive pelos
próprios moradores. A cartilha prescritiva do programa também é legitimada por códigos municipais
de edificações que, em geral, estabelecem as mesmas regras de tipo, número e dimensões dos
espaços, bem como de seus respectivos mobiliários (LAMOUNIER, 2017).
Os cômodos são imutáveis porque todas as paredes são estruturais. Os elementos são repetitivos e
estandardizados, visando uma pseudo “racionalização construtiva”, porque se emprega parte dos
componentes, produzidos pela indústria, mas numa construção ainda muito manufaturada. Em razão
da baixa renda, os moradores se veem impossibilitados de realizar reformas onerosas num espaço
recém-construído e acabado, pela inadaptabilidade preconcebida.
A lógica da prática nesse subcampo, de natureza capitalista, realizada pelo Mercado e legitimada pelo
Estado é, portanto, motivada por questões distantes das verdadeiras necessidades habitacionais dos
moradores, impedindo-os de tomar decisão em relação ao espaço que irão habitar. Ou seja, o campo
envolve o Estado, o Mercado e a população, onde vence o capital, que se pauta pelo consumo e pela
obsolescência, e que historicamente não tem interesse em produzir espaços evolutivos e que se
transformem no tempo. Isso se contrapõe à prática predominante da Autoconstrução no país,
colocando a problemática não como uma questão arquitetônica ou tecnológica somente, mas de
poder de decisão, ou seja, é uma questão também política, econômica, cultural e social.

A predominância da produção de habitação no Brasil por meio da Autoconstrução
Conforme já mencionado, a grande maioria das habitações no Brasil é construída, ampliada ou
reformada pelos próprios moradores. Em alguns casos com a ajuda de parentes, amigos ou vizinhos;
em outros com a contratação direta de mão de obra, e em todos sem a regularização nos órgãos
competentes. Quando a prática inclui reformas autoconstruídas em imóveis originalmente projetados
ou regularizados, seu percentual sobe para 85% (CAU-BR/ Datafolha, 2015).
Ou seja, a Autoconstrução está presente em diversos níveis de intervenção, desde a troca de
acabamentos ou o rearranjo espacial interno, passando por reformas com expansões, até a
Autoconstrução completa, que se inicia com a posse do terreno. (Figura 5)
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Figura 5 – Níveis de intervenção na Autoconstrução. Fonte: Lamounier, 2017.

Geograficamente, verificam-se espaços autoconstruídos em áreas rurais, periféricas ou pericentrais;
em favelas e ocupações (espontâneas ou organizadas), constituindo-se numa ação presente em
diferentes classes sociais. No entanto, a predominância da Autoconstrução em relação às produções
pública e empresarial de habitação é mais acentuada nas classes de menor renda (BRASIL, 2009: 14 e
163).
Apesar de todas as dificuldades, conflitos e problemas inerentes a essa prática (deliberada ou não3), a
Autoconstrução ainda gera soluções que atendem melhor à vida cotidiana e doméstica das diferentes
famílias, assim como a modificações necessárias no tempo, do que boa parte da produção
heterônoma. Seguramente a autonomia presente nessa prática, e que garante ao morador o poder
nas decisões, é um dos fatores que contribui para a sua predominância. De alguma forma a terra, os
materiais de construção, a energia, a água, as ferramentas e as habilidades, são viabilizados pelos
autoconstrutores. Além de se dá pela necessidade básica, a prática também está atrelada ao modo
como a vida cotidiana das pessoas se constrói.
Ou seja, é exatamente a autonomia – liberdade, independência de produzir para si –, em oposição à
heteronomia – dependência, submissão, subordinação ao produzido pelo outro –, o benefício da
Autoconstrução e o que a difere positivamente do subcampo da produção público-empresarial. Na
Autoconstrução, a autonomia não é um objetivo a ser atingido, ela é inerente ao processo e pode ser
percebida nas variadas soluções engendradas. (Figura 6)

3

A “Autoconstrução deliberada” consiste numa escolha ou opção política em negação ou enfrentamento aos
procedimentos das políticas públicas de habitação vigentes, às inseguranças do aluguel e às normativas financeiras
do Mercado, além de se tornar um mecanismo de pressão social na conquista de outros serviços urbanos básicos. Já
a “Autoconstrução (ou Autoprodução) não deliberada” consiste na construção ou produção da própria casa pelo
morador, quando essa forma é a sua única opção – ele não teve recursos ou perfil para pleitear o acesso à moradia
por outras vias.
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Figura 6 – Ações autoconstrutivas. Fonte: Lamounier (2017) e PRAXIS-EA/UFMG (2015)

Por mais que o espaço autoconstruído pareça precário ao Estado, ao campo da arquitetura e ao
Mercado, sem prevalência de valor de troca, constituindo-se num valor de uso social, as decisões sobre
ele são tomadas sem interferências exteriores, embora subjacentes a condições externas. Tais
características são o que tornam a Autoconstrução importante na efetivação e viabilidade de outra
prática de produção habitacional que considere, por exemplo, princípios como os do Open Building.
Os seis princípios do Open Building podem ser resumidos em:
[1] a existência de níveis distintos de intervenção no meio ambiente construído, representados pelo
suporte e pelo recheio tanto no projeto urbanístico quanto arquitetônico;
[2] usuários e habitantes devem fazer parte do processo de tomada de decisão;
[3] o projeto é um processo com múltiplos participantes, diferentes tipos de profissionais, ilimitados e
aberto a novos;
[4] a interface entre os sistemas ou componentes construtivos deve permitir a substituição de um
sistema ou componente por outro de mesma função com o mínimo de perturbação nos existentes;
[5] o ambiente construído está em constante transformação, e mudanças têm de ser reconhecidas,
compreendidas e estudadas;
[6] o ambiente construído é produto de um contínuo e interminável processo de projeto, que se
transforma parte por parte.
A metodologia Open Building é derivada da Teoria dos Suportes, de John Habraken, cujo essência está
na separação dos níveis de decisão no processo de produção do espaço. Do coletivo ao individual a
teoria distingue os níveis de intervenção e controle sob aspectos físico (suporte e recheio),
organizacional (da comunidade ao indivíduo), territorial (da cidade ao cômodo) e temporal (de 1000 a
10 anos). Trata-se de quem controla o quê e quando mediante acordo e negociações. Tais pressupostos
divergem em grande medida das características da produção pública realizada no Brasil e convergem
em muitos aspectos com a produção realizada pela Autoconstrução.
Na autoconstrução o agente principal e dominante é o morador. É ele quem compra, constrói ou
contrata, paga, agencia e usa. Outros agentes como loteadores ou lojas de materiais de construção da
vizinhança também participam do processo, porém não como proponentes principais, embora sejam
representantes importantes do Mercado na cadeia produtiva do setor. (Figura 7)
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Figura 7 – Agentes no processo de produção por meio da Autoconstrução. Fonte: Lamounier, 2017.

Entraves, possibilidades e objetivos da prospecção
Uma extensa e variada pesquisa empírica foi realizada junto aos diversos agentes dos três universos
estudados – produção público-empresarial e Autoconstrução no Brasil, e Open Building na Holanda e
Bélgica (LAMOUNIER, 2017). A análise temática dos dados coletados empregando a metodologia de
Bardin (1977), mapeou tanto entraves quanto brechas para a produção do Open Building na habitação
social brasileira, presentes nos diversos discursos (inclusive de moradores), assim como nas
observações em visitas a moradias, edifícios, canteiros de obra e workshops. Foram apontadas
limitações e possibilidades sob aspectos projetuais, construtivos e tecnológicos, políticos, jurídicos,
econômico-financeiros e de gestão. Tal diagnóstico apontou falhas ou insuficiências do sistema
produtivo atual, que por sua vez evidenciou contradições, ora como fissuras ou fragilidades, ora como
potenciais de subversão ao próprio sistema. (LAMOUNIER, 2017)
Por ser objeto de trabalho, por excelência do arquiteto, elencou-se os aspectos projetuais,
construtivos, econômico-tecnológicos e de gestão (envolvendo viabilidade e acessibilidade econômica,
bem como disponibilidade financeira) para o desenvolvimento de uma prospecção arquitetural. Os
resultados dessa prospecção também podem orientar políticas públicas que contemplem a produção
habitacional em seus diversos aspectos.
Portanto, o objetivo da prospecção arquitetural foi investigar a viabilidade para quem produz e a
acessibilidade para quem compra moradia no Brasil, provida publicamente e sob os princípios da
Teoria dos Suportes e do Open Building. Trata-se de uma contraproposta à produção corrente, tendo
como caso de teste um empreendimento da Faixa 1 do PMCMV, construído no período entre 20102013, dentro da primeira fase, por empresa construtora contratada. A prospecção buscou demonstrar
que necessidades habitacionais não devem ser predeterminadas ou controladas. Como lembra
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Habraken (2017), não se pode projetar todas as casas, mas é possível projetar uma estrutura-suporte
onde vários tipos de casa são possíveis.

A prospecção arquitetural
A prospecção arquitetural foi desenvolvida em três fases, as duas primeiras no âmbito do projeto
arquitetônico de uma estrutura-suporte, em duas escalas: de um edifício e de um complexo edilício
em uma quadra urbana, seguidas de estudos orçamentários. Na última fase, desenvolveu-se uma
investigação no âmbito da gestão do suporte e do recheio.
Dentre vários empreendimentos do PMCMV visitados na Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH), selecionou-se para teste o Residencial Alterosa na cidade de Ribeirão das Neves, executado
pela construtora Direcional Engenharia. Os critérios de escolha foram: [1] empreendimento de maior
densidade à época (294,77 UH/ha); [2] emprego da tecnologia ‘parede-concreto’ largamente
empregada no Brasil pelas grandes construtoras do atual PMCMV, [3] existência de muitos dados de
pesquisa, inclusive com seus moradores e [4] emprego pela construtora da mesma solução projetual,
tipológica e construtiva para todas as faixas do PMCMV, o que possibilitará o cruzamento futuro dos
resultados da prospecção com outras faixas do programa, bem como com outras fatias do mercado.
Foram 1640 UHs distribuídas em 11 quadras. (Figura 8 a Figura 10)

Figura 8 – Imagem aérea do Residencial Alterosa em Ribeirão das Neves, RMBH. Fonte: Lamounier, 2017, baseado em
Google Earth, 2017.
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Figura 9 – Vista panorâmica do Residencial Alterosa em Ribeirão das Neves, RMBH. Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2014.

Figura 10 – Pavimento-tipo de um bloco-padrão formato “H” do Residencial Alterosa. Fonte: Lamounier (2017), baseado no
Projeto Arquitetônico impresso fornecido pela CAIXA. Acervo PRAXIS-EA/UFMG, 2014.
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Para demonstrar a demanda por flexibilidade espacial (PRINS, 1992a; 1992b) e por empoderamento
no processo de tomada de decisão sobre o próprio espaço, foram selecionados 11 infográficos que
apresentam informações sobre pesquisa junto aos moradores (PRAXIS-EA/UFMG, 2014)4, indicados na
Tabela 1, terceira coluna. A partir desses infográficos foram extraídos alguns indicativos de projeto,
quarta coluna.

4

Minha Casa, Minha Vida: Estudo Avaliativo na RMBH, 2013-2014. Pesquisa coordenada pela Profª Denise Morado
Nascimento e financiada pelo CNPq, Edital MCTI/CNPq/ MCidades Nº11/2012. Disponível em
<http://www.arq.ufmg.br/praxis>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2015.
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Tabela 1 – Correspondência entre informações contidas nos infográficos do PRAXIS-EA/UFMG e nos indicadores do Método
FLEX. Fonte: Lamounier (2017), baseado em PRAXIS-EA/UFMG (2014) e Geraedts (2016).
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O infográfico da Figura 11, é um dos exemplos que atesta a diversidade de configuração das famílias
do Residencial, tanto em número, gênero, grau de parentesco ou relação social. Ele, por si só, já revela
a inadequação da produção atual.

Figura 11 – Composições familiares do Residencial Alterosa. Fonte: PRAXIS-EA/UFMG, 2014, reformatado por Lamounier
(2017).

Geraedts et al. (GERAEDTS ET AL. 2014; GERAEDTS & PRINS, 2015 e 2016; e GERAEDTS, 2016) têm
desenvolvido o Método FLEX para avaliar a capacidade adaptativa dos edifícios ou, seu potencial de
flexibilidade. A ferramenta se apresenta em uma versão com indicadores genéricos, aplicável a
qualquer uso; ou ainda na versão com indicadores específicos, quando o uso for hospitalar, escolar ou
de escritórios.
Percebeu-se que o cruzamento dos dados de pesquisa junto aos moradores com os indicadores
genéricos do método FLEX (Tabela 2) seria uma forma de identificar uma possível demanda por
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flexibilidade no Residencial Alterosa, o que gerou a última coluna da Tabela 1, cuja frequência foi
registrada na Tabela 2. Similarmente, uma correspondência dos indicadores com subcategorias de
análises da pesquisa de LAMOUNIER (2017) foi registrada e tudo isso levou à elaboração de estratégias
de projeto além de reforçar as ações autoconstrutivas como cenários de flexibilidade (PRINS, 1992a;
1992b).

Tabela 2 - 12 indicadores genericamente aplicáveis e suas frequências em relação à demanda por flexibilidade indicada pela
pesquisa junto aos moradores do Residencial Alterosa. Fonte: Lamounier, 2017.

Baseando-se em Habraken (2017); Geraedts (2016); Duffy (1992 e 1998); Brand (1994) e Kobayaschi &
Fujimoto (2003, apud COSTA, 2016), a terminologia definida para a prospecção arquitetural é a
mostrada na Tabela 3.
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Tabela 3 – Níveis de decisão associados ao uso, vida útil e posição dos agentes, adotados na prospecção arquitetural. Fonte:
Lamounier (2017) baseado em Kobayaschi e Fujimoto (2003) apud Costa (2016).

Ao relacionar os três universos de produção, era preciso estabelecer uma distinção entre quem decide
e quem produz cada nível, duas distinções diferentes. Os conceitos suporte e recheio se referem
respectivamente aos níveis coletivo e individual, mas não corresponderiam igualmente à distinção
entre o que o Estado irá produzir e o que a Autoconstrução irá produzir. Existem decisões de caráter
coletivo que serão tomadas pelo Estado, mas existem outras, também de caráter coletivo, que seriam
tomadas pela Autoconstrução.

Fase 1 – Construção-Base 1
Tendo como referência o projeto Keyenburg, de Frans van der Werf, devido a semelhanças com o caso
selecionado, e a partir do método de desenho de suportes SAR 65, propôs-se o bloco mostrado (Figura
12 e Figura 13) para a construção-base 1, em alternativa ao bloco-padrão de formato “H”. Pela
viabilidade técnica e econômica manteve-se a tecnologia parede-concreto para as paredes fontanel e
lajes.
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Figura 12 – Planta da Construção-Base 1. Fonte: Lamounier, 2017.

Figura 13 – Vista tridimensional da Construção-Base 1. Fonte: Lamounier, 2017.

O método de orçamento adotado foi o Orçamento Preliminar por regime de empreitada global. A
construção-base 1, custaria pouco mais do que 50% de um bloco formato H com 20 UHs padronizadas.
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Mesmo com todas as UHs/módulos do mesmo tamanho, o conjunto apresentaria minimamente a
possibilidade de uma variação na divisão interna das unidades, o que jamais poderia ser realizado nas
unidades entregues.
Se a construção-base 1 fosse ocupada mediante reagrupamento de módulos, de modo a atender
diferentes composições familiares, a proposta poderia também oferecer variação no tamanho das
unidades, ao menos para a primeira geração de moradores. (Figura 14)

Figura 14 – Esquema de parcelamento dos módulos da Construção-Base 1 em diferentes tamanhos (T) de UHs. Fonte:
Lamounier, 2017.

Voltando às composições familiares do Residencial Alterosa e trabalhando com um cenário fixo de
flexibilidade, agrupou-se os percentuais das famílias, considerando número de membros, gênero,
parentesco ou relação social, e gerou-se um número reduzido de tamanhos de unidades, priorizando,
por exemplo, número mínimo de quartos. A Tabela 4 apresenta [1] a área para cada tamanho de
moradia (Tamanho 1, 2, 3a, 3b e 4); [2] a respectiva fração do módulo proposto (M); [3] a fonte de
referência para as áreas; [4] os percentuais por tamanho e [5] o número de moradias por tamanho.
Um módulo (1M) equivale ao módulo estrutural da construção-base 1 (4,80m X 8,40m), que por sua
vez equivale à área da UH padrão para 4 pessoas construída no local (40,32m2).
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Tabela 4 – Tamanhos variados de moradias (T) propostos para a fase 2 da prospecção arquitetural. Fonte: Lamounier, 2017.

Retomando Habraken (2017), “tipo é um acordo social”. Pode-se propor certos tamanhos que se
repetirão, onde a combinação, separação ou subdivisão acontecerá. Mas não se pode definir ou decidir
sobre o que acontecerá. Não se pode desenhar todas as diferentes casas, mas pode-se pensar em
estruturas em que diferentes casas aconteçam.
Estimou-se que, para a Quadra 49 por exemplo, seriam necessários com esse tipo de combinação 14
blocos em vez de 12, como os que foram executados, implicando em aumento na área de construção.
Isso causou um aumento do custo da construção-base para aproximadamente entre 56 a 62% do
bloco-padrão construído. Com isso, percebeu-se que era necessário avançar na prospecção.

Fase 2 – Construção-Base 2
Não foi possível acessar todos os dados relacionados ao projeto original completo – apenas da Quadra
49 (Figura 8). Decidiu-se, então, desenvolver um estudo de ocupação dessa quadra e prosseguir com
a prospecção.
Os indicadores da capacidade adaptativa de um edifício (método FLEX); o método por zonas e margens
e as paredes fontanel permaneceram como pressupostos de projeto e outros pressupostos surgiram
em função da leitura do lugar, tornando-se concomitantemente prioritários. A presença da mata na
porção sul do terreno foi determinante para definir os 2 elementos que estruturariam o projeto nessa
quadra:
[1] a disposição modular justaposta da construção-base 1, com alguns trechos deslocados objetivando
encurtar circulações, criar esquinas e gerar múltiplas áreas livres ou pátios; e [2] a conexão do projeto
com a mata, articulada com a solução adotada para as circulações horizontais e verticais do conjunto.
(Figura 15 e Figura 17)
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Figura 15 – Planta do 3º Pavimento da Ala Norte e 2º Pavimento da Ala Sul da Construção-Base 2 na Quadra 49 (Nível da
Mata). Fonte: Lamounier, 2017.

https://proceedings.science/p/110106?lang=pt-br

Figura 16 – Vistas esquemáticas da Construção-Base 2 diferenciando as UHs. Fonte: Lamounier, 2017.

O estudo proposto oferece 27% a mais de área construída, com mais UHs, além de maiores.
O projeto se desenvolve em 2 platôs, com fachadas no sentido Norte-Sul promovendo insolação direta
não impactante e ventilação cruzada em todas as UHs, demandas climáticas importantes na região.
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Figura 17 – Diagrama conceitual da Construção-Base 2. Fonte: Lamounier, 2017.
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Um eixo central disposto longitudinalmente gerou áreas livres, cujo uso seria de decisão coletiva dos
moradores. Desafetando a rua que separa a quadra da mata, a integração de ambas se dá por meio de
duas passarelas transversais, que por sua vez se articulam com as circulações horizontais e verticais do
edifício, por meio de vazios resultantes da subtração de alguns módulos. Essa foi a estratégia adotada
para manipular a topografia, integrando a quadra com a mata e assim inserir atributos espaciais ao
projeto no nível da escala urbana. As áreas de estacionamento foram dispostas de forma fragmentada,
localizadas nas esquinas, encurtando distâncias de percurso às UHs e para estimular usos coletivos
mais interiorizados. Os parâmetros urbanísticos do estudo superaram os do projeto executado no
local. (Tabela 5)

Tabela 5 – Parâmetros urbanísticos praticados no projeto da Construção-Base 2 em comparação com os parâmetros
praticados pela Construtora Direcional Engenharia. Fonte: Lamounier, 2017.

Comparou-se o valor orçado para a construção-base 2 com o valor pago atualmente pelo MC. Os
números acusam uma viabilidade bastante factível da proposta. O valor da construção-base 2 é em
torno de 60 a 63% em relação ao projeto executado no local, e em torno de 50% do valor repassado
atualmente pelo MC5.
Porém, da mesma forma que foi necessário demonstrar a possibilidade de assentar minimamente 240
famílias na quadra em estudo, também era importante demonstrar geometricamente a possibilidade
de arranjos espaciais, até então demonstrados apenas matematicamente. Tais layouts não se
configuram como ‘modelos de recheios’ ou ‘tipologias ofertadas’ para que os moradores escolham
uma. São apenas simulações de que é possível acomodar famílias de 1 a 9 pessoas. (Figura 18)

5

Todas as planilhas orçamentárias de todas as etapas da prospecção encontram-se em Lamounier (2017).
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Figura 18 – Simulação de recheios variados em unidades de tamanho 0.66M, 1M, 1.33M, 1.66M e 2M com localização e
identificação dos exemplos no mapa-chave da Construção-Base 2. Fonte: Lamounier, 2017.

Um trecho de recheio foi escolhido para orçamento. (Figura 19)
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Figura 19 – Planta de trecho da Construção-Base 2 com representação dos recheios. Fonte: Lamounier, 2017.

Escolheu-se a solução de fachadas por painéis móveis (RICHARD, 2011) como uma solução que oferece
abertura ao morador. A fachada nessa proposta seria, portanto, recheio, porém com alguns elementos
e diretrizes definidas como suporte. (Figura 20)
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Figura 20 – Fachadas com sistema em painéis móveis/ desconectáveis. Fonte: Lamounier, 2017.
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A Tabela 6 apresenta três variações de orçamento para o recheio e nível comum do suporte do trecho
escolhido:
1] orçamento completo e com Benefícios e Despesas Diretas (BDI) com a mesma composição de custos
e regime de empreitada por preço global do orçamento da construção-base 2, como se uma empresa
construtora fosse contratada.
[2] orçamento sem BDI e sem alguns serviços preliminares, como se não tivessem os custos de uma
empresa contratada, valor que se aproxima da situação hipoteticamente gerida e produzida pelo
autoconstrutor, com, por exemplo, compra direta de materiais e contratação apenas de mão de obra.
[3] orçamento similar ao anterior e ainda eliminando as paredes internas (divisão entre quartos e sala),
de modo a oferecer condições mínimas de habitabilidade.

Tabela 6 – Número de UHs (UH), Módulos (M) e variações no valores relativos por suporte e recheio na Quadra 49 e no
empreendimento completo. Fonte: Lamounier, 2017.
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Portanto, a proposta completa apresenta-se com um custo 11,73% mais alto do que a obra executada
no local, a segunda apresenta-se 5% mais barata e a terceira 10%.
As duas últimas alternativas se mostram viáveis economicamente para quem produz atualmente o
PMCMV e acessíveis para quem compra, além de manter elementos de extrema relevância na oferta
de flexibilidade (PRINS, 1992a; 1992b), e mais caros, como o sistema de fachadas e o piso elevado.
Além da acessibilidade garantida, mais famílias poderiam ser beneficiadas em melhores localizações,
infraestruturas, vizinhança etc.
O argumento aqui é de que a partir da Autoconstrução a prática de arquitetura aberta na habitação
social brasileira se torna mais viável economicamente, do que somente produzida pelo EstadoMercado.
Tanto o conjunto de prédios executados no local quanto a presente proposta, foram submetidos ao
método de avaliação da capacidade adaptativa dos edifícios, FLEX 4.0 (GERAEDTS, 2016). O primeiro
recebeu Nota 1 em 5 e a construção-base 2 alcançou Nota 4 em 5.
Na produção de habitação social o valor de futuro (GERAEDTS, 2009; GERAEDTS AT AL., 2014), em geral
atrelado à vida útil dos sistemas, passa a ser mais importante do que o investimento inicial, levantando
questões sobre os custos e benefícios da flexibilidade.

Fase 3 – Alternativas de gestão no Brasil para o suporte e o recheio
A Terceira Fase da prospecção é de natureza menos arquitetural e mais gestionária. Propor outros
métodos de projeto, construção e distribuição de papéis na produção da habitação social implica
pensar outros processos de gestão dentro de outra política habitacional.
Propõe-se o Terceiro Setor como a instância mais adequada para lidar com a gestão por suportes e
recheios. Organizações sem fins lucrativos que representem novos interesses distintos da dualidade
público-privada funcionam como empreendedores sociais – um mediador entre a comunidade, o setor
privado e o Estado. Em última instância, esse outro tipo de gestão sugere a separação entre Estado e
Mercado enquanto parceiros dominantes na produção de habitação social. (Figura 21)
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Figura 21 – Posição do Terceiro Setor em relação ao Estado, Mercado e Organizações Comunitárias, como uma proposta
para outra gestão de política habitacional. Fonte: Lamounier (2017) baseado em Pestoff (1992: 25); Brandsen, Van de Donk
e Putters (2005: 752), apud Czischke (2014: 121).

As experiências sobre autogestão praticadas em todo o Brasil desde à década de 1980 são
extremamente importantes no desenho de uma nova gestão por suportes e recheios, assim como esta
fortalece processos autogestionários, justamente porque ambos estão impregnados dos conceitos de
Autoconstrução e Autoprodução.
Além disso, a gestão da produção habitacional por meio de suportes e recheios viabiliza alternativas
quanto a:
§

Tipo de propriedade: privada, comum ou copropriedade; e locação social. Na produção de
moradias destinadas à propriedade privada, o morador tem toda liberdade em modificar o
recheio. Já no regime por locação social, além desta liberdade, também há maior flexibilidade
para alterar a partição entre unidades no tempo. Relacionado a ambas situações, seria possível
comprar suporte e recheio; locar suporte e comprar recheio; locar suporte e recheio.

§

Distinção entre os níveis de decisão, coletivo e individual, e a posição dos agentes no campo.
A produção pode continuar sendo subsidiada pelo Estado, porém o nível coletivo de decisão
(o suporte) seria dividido em duas partes, uma controlada pelo Estado e a outra pelos
autoconstrutores. O nível de decisão individual se restringiria exclusivamente ao morador
autoconstrutor. O papel do arquiteto no campo consistiria em projetar a estrutura-suporte,
orientar o processo de partição das unidades, aconselhar fabricantes no design de
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componentes e assessorar, se necessário, a produção do recheio. O papel das construtoras
seria o de executar a construção-base.
§

Distinção física entre suporte e recheio – suporte é um conceito relativo, o limite entre suporte
e recheio pode variar de projeto para projeto.

§

Moradores definidos previamente ou não.

§

Critérios de dimensionamento das unidades – modular, por área ou volume.

§

Critérios de seleção das famílias com necessária revisão dos critérios atuais, considerando
composição familiar, relações de vizinhança, diversidade socioeconômica, entre outros.

§

Financiamento separados para suporte e para recheio, assim como planejamento e gestão
adequados para o excedente de recursos.

Conclusão e recomendações
Em países como o Brasil, onde a iniciativa privada está fortemente envolvida com a produção
habitacional, a prática da arquitetura aberta só é possível se viável para quem produz e acessível para
quem compra. O presente artigo mostrou ser possível tal viabilidade e acessibilidade, especialmente
quando complementada pela prática histórica da Autoconstrução.
O tipo e nível de racionalização dos processos produtivos, de controle e de logística, de gestão de obra
com definição das fases e de seus prazos, empregados pelas empresas construtoras atualmente na
produção dos empreendimentos do PMCMV, são compatíveis e favoráveis à implementação de
processos produtivos de construções-bases, sem grandes alterações.
Outros sistemas construtivos também podem ser empregados. No entanto, seguindo uma lógica de
projeto diferente da hegemônica e heterônoma, como, por exemplo, a da estrutura-suporte. Quanto
mais elementos puderem ser configurados como recheio, mais flexíveis se tornarão os espaços. Estes
poderão ser modificados, agenciados e manipulados pelos autoconstrutores, quem já comprovou a
capacidade de produzir o próprio recheio se valendo da compra, troca, reutilização, reciclagem, enfim,
do planejamento tático.
Na construção por suportes e recheios pode haver padronização da estrutura-suporte com
racionalização dos processos produtivos e construtivos, mas não há padronização da arquitetura e de
seus espaços (padronização tipológica).
É possível atingir altas densidades habitacionais no Brasil com a lógica por suportes e recheios. Tanto
quanto a atual produção empresarial e massificada, assim como a da Autoconstrução. Da mesma
forma, os custos com um projeto por suportes e recheios não oneram mais os custos com a habitação
do que o modo convencional de projeto. Ao contrário, os custos unitários são mais baixos com a
estrutura-suporte, especialmente quando incluem recheios produzidos pelos autoconstrutores. Além
disso, tais custos minimizariam aqueles praticados pela Autoconstrução completa (os diretos e os
sociais dela advindos); apresentariam alto valor de futuro devido a sua performance de flexibilidade,
ao contrário da produção corrente, que tem causado problemas sociais e ambientais irreparáveis.
Para ampliar o escopo das ideias apresentadas, estudos futuros deveriam contemplar a metodologia
Open Building no amplo estoque de edifícios vazios ou inacabados no Brasil; na urbanização de
assentamentos subnormais; em intervenções na escala urbana; em novas prospecções arquitetônicas
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e em projetos experimentais pontuais, a exemplo dos primeiros open buildings; envolvendo diferentes
contextos, somando e aprofundando nos resultados aqui apresentados6.
Conforme Prins (1992a, p.150), o desenvolvimento de um método padrão para descrição de cenários
e de demandas por flexibilidade, com base em cenários bem similares, acelera significativamente a
aceitação (pelo Estado e pelo Mercado) da flexibilidade como parte indispensável de um programa de
requisitos.
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