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Assim,
zação

e exemplificar

e dila~idação

querer
qual

visuRlizar

provar

todo~

trópole.

Certamente

realmente

este

materiais

através
valor

lho nas cidades

reflexão,

moradia,
uma

que tanto

os

é

dos autoconstrutores

encontradas

em Osasco

eram ver

sent ido - com o o obter a casa

oel"''Spectivaanalitica

a observação

dada ao nosso

concreta

de sobreviv@ncia

da força de traba-
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na-

do processo .de construçao

da

de análise

dos detalhes

da autocontrução
desenvolvida

paradilY,l1la
e às nossas
o processo

à matéria-orima,
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não se trata
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4
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que~ embora
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trabalho

pago, ao nível

predominar

a riqueza
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de destacar

~ potencialmente

na me

brasileiras.3
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sobreviver

posto
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excepcional
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de trabalho
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própria

da forçR

todns

de trabalho

mas sim de um

trabalho

produ ção dOe mercadoria."

5

~

:..

A grande
populares
trabalh0

aceitaçã.o, ~ue' a autocontruç~o

deve

não remunerado

de que neste
obra,

ser entendida

tanto

processo

para

assim

ao agenciamento

ae nv olvimento

da obra,• Muito

mas

tem total

no que se refere ~os

mo em relaçao

sob a ótica não simplesmente

construir

o morador

encontra. entre as classes

aspectos

orincipalmente
autonomia
físicos

da mão-de-obra
mais

do

do
fato

para conduzir
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e ao crono~rama

do que "autoconstrução",

a
c~

de deeste

pr-o

o.
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censo poneriR ser chamA.do de Ruto-emnreendimento

ou entÃo "produçao

-'

doméstica", como tao bem nomeou Paulo Cesar Xavier.
Na pro~ução doméstica ou auto-empreendimento,da

6

casa, o morRdor

pode, a partir do momento em que dispõe de um lote, prop;rarnat'
o desenvolvimento do processo de produção de sua casa, decidindo o

ca-

ráter da mobilização da mão-de-obra que mais lhe ~onv~m .(trabalho
totalmente gratuito, parte do trabalho remunerado ou totalmente remunerado), o ritmo da obra, as etapas da casa, os locais de compra
dos materiais etc. E, finalmente, o morador-empreendedor-construtor
se aprouria, ao t~rmino .<:de cada etapa, da to~lidade

do valor incor

porado à casa.
Nesta linha de raciocinio tanto faz se o morador realmente traba
lha na construção de sua casa ou se contrata parte ou a totalidade
da mão-de-obra necessária.o

que, dependendo da sua renda e da

sua

habilidade na arte da construç~o, acontece frequentemente. O importa'nte é que neste processo' de produção o moradorjtrabalhador,ao

coE.

trário do que ,ocorre quando ele vende no mercado sua força de traba
lho, não se aliena do produto de seu trabalho~rantindo

assim, al~m

de satisfazer uma n~cessidade básica, a constituição de um patrim5nio que jamais poderia ser adquirido no mercado formal da hab itação
pelo valor easto a t r-avé s'deste processo de produção.
Em relação à produção formal de habitação as economias são

váé

rias e vão al~m do não pagamento do trabalho. Mesmo quando este

remunerado, a economia resultante da não existência de encargos sociais, taxas, impostos,e sobretudo lucros é significativa. A Dossibilidade de ir utili~ando a casa ou D~lo menos o terreno simultane~
mente k construção - hip6tese inviável no caso de uma produção mercantil 'da casa - redunda na economia do aluguel do tempo ne ceesár

í

o

k construção da casa. O poder de decisão do morador sobre como utilizar da melhor maneira os parcos recursos disponíveis permite

que

se alcance um grau de satisfação que nunca seria possível chef,arno
caso de uma construção de mercado. E também o poder do morador

de

"
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orr,nniznr ele me8mo
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estratégia

de fazer
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de uma
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os movimentos

e gestão

casa significativamente
estatal

atrav~s

2. Da autcconstrução
Toda a análise
do processo
de mostrar
Na verdade,

tradicional
porque

e um meio

da casa um instrumento
a obtenção

do que a produzida

pela

privadas.

as ventagens

não deve parecer

do trabalho
ao leitor

mas apenas

ela tem sido tão aceita
e o padr~o

cada

fazem na sua

para garantir

mais barata

da autoconstrução

a autoccinRtruç;o

so-

'F:stacircunstân cia não

de moradia

de empreitei~as

prec~dente

todo um know-how

-

a 'refletir sobre a opção pe-

de obtenção

ao mutirão:

traz ao rebaixa

-

de conquista

popular

e stes

de entende ..
~

da casa transformando

empreendedor.

do processo

que

se arraiga!:.

.cu'l
t ur-e L que hoje

desenvolveram

passarmos

a-

como parte de suas e~

independentemente

da construção

.li

o

patrimônio

décadas

que o traba.lho gratuito

numa-espé c ie de pequeno

lo mutirão'que

possibilita

da vida.

populares

sua utilização,

e

casa que, embora

do único

e do seu universo

ou não a contribuição

mento

da constituição

í

do de tal forma no seio
tratégias

de uma

foi a o vl ong o das 1.11
t ma s quatro

prática

nas

possibil ita a cada tra

com sac~iflcios,

juntar ao longo

garante,

de .trabalho no Brasil

púb I ico não

Esta

o mundo

em que o trabalho

ou auto-empreendimento

na a.tual si tU8.,;ãoem que o poder

brigo

não apenas

do prazer.

concretas

precária,

das hierarquias,

da sa tí.sf'aç
a o de estar

faz da autoconstrução

inclusive

a produção

condiç~es

de construção

pelos

urna defesa

urna tentativa

setores

periférico

coleti".Jo

populares

•

de crescimento
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urbano
banas

que lhe ~ inerente
- onde se destaca

densidade. coalhada

produziram

a criaç~o

problemas

tânea

a pr-esent a, por outro lado,

posto

que não são utiliz~dos

de transportes.

-

dos nem os equipamentos
pe r-d c o de materiais,
í

c'í ona l aaç ão no esquema

nhum

em obras

cidade

eCDm

gravise espo!!

pr-odut i v í.dad e do t r-aballo,

uma baixa

que poderiam

de baixa

t nd í.v
t dual

A autoconstrução

ur

f~rramentas

adequa. -

potencial izar o t.r-ab
eLh o s O de~
.

de técnicas

inade.quadas, a falta de ra
dos espaços

de habitação

que nunca

contam

com, a.ssessoria t~cnica

das críticas

a este

processo

são

de

ne-

tipo.

E sob o marco
dias,

mas reconhecendo

que nas condiçõ~s
impossível

abrir

edificação

populares,

que nasce

de moradias

zar os aspectos
cesso

coletivo

vidades

positivos

que possam

potencializar

ção e a utilização
trutivo,
técnica
mento

estético

e econômico

e, finalmente,

de mais

significado
ganizados

nada

pelo

seria

objetivo.do
.,

importante

dos recursos

social.

Ou seja,

o inimigo

para

público

racionalizar

um resultado

-

em pro~
no-

a constru
físico,cons

v-í.ab í.Li z.ar-urna assessoria.

discutir

um instru

novamente

para os setores

colocaram

-.para

do "papel que o regime
públicos

transformando-a

ao denunciarem'a

construtores
lucro

na

popular.

sempre

utilizar

gratuito

este pr-oces so de edificação

Estes,

autoritário

de caráter

conscientes

vada,

e gestão

em movimentos.

o' fato do governo

bIica

tornar

da autoconstrução/mutirão

do governo

regidas

superior,

hoje

capaz de incorporar-lhe

garantir

-

a idéia de potenciali

o trabalho,

dos materiais,

de organização

Antes

- o mutirão,

de mora

presentes

mão do trabalho

da autoconstrução

de produç~o

de produção

concretas

no pais é praticamente

nal

horizontal

de infra-estrutura

de distribuição

í

infinidarle de problemA~

os instrumentos'e

o uso

í

frequentes

de uma

de def~ci~ncias

simos

uma

í

uma

:«

empresas
p~

populares

teve na transferência

a acumulação

nº 1 no que se referia

habita.ci6

política

aos olhos dos setores

impulsionar

or-

das criticas

e empr-e t e Lr'as
implementar

o

populares

política

no centro

autoritário

sobre

capitalista

prl.

à ~uestão da hahita-
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ç~o eram,
ras'que,

além dos a~entcs

f~nanceiros,

tem sido, h boca

ademais,

senvolverem

prátieas

venais

lado,

~etores

populares

estes

ca da autoconstrução

em conluio

afinal,

lação

sem dispor
mais

ga~ante

numa

abrigo

de um único

organizados

setores

ca popular

que podia

se criticava.
de moradia,

tretanto,
zaçao

pelo mutir~o
problemas

coletiva

trução
mesmo

prietário

que

por ser a expressão

habitaéional

da utilizaç~o

do trabasem difi -

consegue

trazia,en

a necessidade
tradicional

da realização

agenciar

um grande

da organi
da autocons
individual
número

que administra

a obra,

comprando

ser !e'it·oe como,

os materiais,

emb,or~

à

co'lab or-ad or-e s mais

s ve g es aceite
sabido.

autoconstrução/mutirão.
mão da liberdade

dia.

definida

Obviamente

~erada

sobretudo

O mlitirão significa

individual

em tudo

as lideranças,
pelo trabalho

para

receber

em função
da I~reja,

S.l

a po-

necessariaDente

se aceitar

o que se refere

-

~ esta liberda-

í

coletivamente

de

decidindo

de ind iv dua I ou ind iv i.d ua 1 .i smo que' está em j og o qu and o sur-ste

abrir-se

do' Es

a jud á-d o na con st r-uç á o •.~ o .í.nd ivíduo-pro

r;estões de a.I gum de seus

lêmica

tanto

de conquista

~ autoconstrução

A prática

o que deve

do Estado

dos movimentos.

para a construção.

par-a

uma práti-

da casa, aceita

introduzia

parente s e colegas

da pop~

bem mostrou-nos,p~

significava

à política

pois

o proprietário

maioria

nos movimentos

em contraposição

maiores

caracteriza-se
quando

sobre

os participantes

sucesso

púb l .i cos , Embora nin

muito

h prática

na construção

a-

uma -prática de resistê~

era cair na defesa

moradores

outro

na periferia

de grande

à esmagadora

se falava,

de-

que este processo

pelo menos

uma alternativa

tend~ncia

por todos

A opç~o

quando

em buscar

dos próprios

ela

de

com ~ práti

cultural

popular

de Oliveira

ser c~ntraponto

Assim,

a grande

culdades

prática

ouse falar da autoconstruçãocomo

ra estes

lho

instituição

centavo' dos cofres

que Francisco

sempre

no seu dia-a-dia

e moradia

aia pelas razões

tado,

acusados

e empreitei

com as autoridades.Por

convivem

- verdadeira

, ele se constitui

pois,

guém

pequena,

que, ma Lstr ad o tod os os problemas

- percebendo
presenta

os construtores

a alternativa

à. !Jroaução da mora -

da sua formação
defendem

política

ardorosamente

,
o
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mu

t

í

r-a

o

,

e n

capacidade

qun

n

to

que

a

tn

s

de articulaç~o,

e

movimento

do

o s

í.La ,

c

e mb

o

r

sem

a

acabando

por aceitar

a posiç~o

a favor

do mutirão,

fora

r;ranne

dos llde-

reso
Os principais
d-e suas

impl icaç õe s sobre

3,

item

vão no sentido

e da produção
truir

presid~

do trabalho

.se viabilizar

-se, enfim,
do atraso

tecnológico

de encerrar
seria

alcançar
dade

importante

X normalização

ser resolvido

à

poãe ser in -

canteiro

ndcleos

em termos
ga-

habitacionais

é um dos problemas

de

p~bli

de duas a trgs vezes

que a oposição

destacar

et~. Dá-

~ob promoção

da contraposição

mais.

autoconstrução/
liberdade

mais

indivi

complicados

a

tanto

í

sucesso em

função

de garan~ ir uma quase

aos -paTticiparites, que ali não estão

disciplina

emprego
dias

custaria

de Ia je,

e consegue-se

se fosse realizada

questão

coletiva

~e

uma be

n?; Lm pl an t aç a o do mu t r-a o , A ai t oc on s t r-uç ao só logrou

ma ou hierarquia.
te

esta

permanente,

no próprio

ser

em s~rie -,pode

como as escoras

na autoconstrução

empreiteiras,

podem

casa popular

pa ra su perar a barbárie

a construção

cuja execução,

ca e utilizando-se

dual

presente

recursos

técnica

pré-moldado

um pass o fundàme ntal

qualidade,

mutirão

uma ~ssessoría·

componente

com ~oucos

Antes

no caso de urna produção

í

que'

urna especialização

do trabalho-como

a r-ec cLa gem de e.quipamentos

ser garantida

e melhor

a lógica

de cada mutirante,

potencializadores

coletivo

barato

~, em resumo,

Nele pode ~xistir

de ser usada

c-orporado algum

boa

f~cil,

no

individual,C'TI3

í

possivel

rantir

esta

com a capacidade

equipamentos

e a pronução

sai mais

isoladamente:

do trabalho

incom-patível com a pr-oduç a o t nd iv dual de uma

toneira,
porém

as vantagens

de casas

o fato óbvio

colet iva que trataremos

trabalho

Q

do mutirão.

de acordo

introduzidos

sobre

um grupo

cada um~

a defesa

a.orr;anização

de mostrar

em série

em conjunto

que edificAr

pode

argumentos

Aos trabalhadores
no seu trabalho

do mercado

e momentos

formal

de folgas

submetidos

que e~tão

na fábrica,

~ quase
sujeitos

a re~ras

a nenhuma

sujeitos

no banco,

insuportável

total 1 ibernor-

cotidianamen
em qualquer

permanecer

semelhantes.

também nrn
Bmbora

dê
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trabalho
nestas
rios,

e muitas

vezes

circunst§ncias
re~rRS

riores

trabalho

sempre~

pelo muti~~o,

r-epr-cdu zi r a nivel

cionamento

como existem

cionários,

prática

co s de plantão,
no âmbito

a

casa

do que se sujeitar

sempre

obediªncias

a hor~-

aos

sune-

As próprias

as empresas
~ estimulada

lideranças

po de tratamento

o estabelecimento
aceitaç~o

com os mutirantes

de construção

renciou

do trabalho

à adoção
claro

da pr6pria
formal,

pelos

6rgãos

e técnicos

formação

de regras
real

acaba

pelos

por tendên
politica,

que sempre

num

ri~i -

lhe dife-

importante

desesti-

do mutirão.
í

assim

como viver

a definição

de um compromisso

com o coletivo,

tros.

Isto,

entretanto,

tem que ser muito

bem dosado

de crit~rio
sob risco

tão parecidos

onde

preconceitos

ele se inviabilizar

com os processos

pod er-a o ser mais

correntes

do que um meio

ou seja, não se tornarão

cientização

tam

do trahalho gra

exige

da casa,

-

participantes,

mente

te eles

-

da comunida

e normas

por retirar

constituindo-se

c ol e t va mente,

.descartados

públi

a pred om inânc ia de st e ti-

casa um aspecto

que trabalhar

com o máximo

de se

dos seus fun-

mas às vezez

que a pr-o vad as em assembl é ia. Enfim,

me smo

rio trato

da sua ~rópria

de díficil

tend~nci2

orf;Hniza.çao po puLa r- ree;ras de fun-

de outro modelo,

e burocrática

vezes

existe uma

a r-e pr-o du z i r- as r-e Laç oe s de tÍ'ab~lh6

prontos

b~m acabam ·por defende~
das e muitas

de uma

em todas

por falta

c~a autoritár~a

entretanto,

que obviamente

do mutirãn.

de, geralmente

:e

mais lev~

construir

et c,

tentar

mulo

e duro,

do que pode e rio que n~o pode,

Ao se optar

tuito

~esado

e gest~o

lar autoritária

popular.

disciplinadas

um

Serão,

coletiva. com os o~

e es~abelecido

de todo tipo devem

ser

os mutir;es

o~ torná~los

de ~rodução

que dificilmeE

de baratear

o custo

final

instrurpento de organização,cons
talvez,

pelas lideranças

formas
- mas

de gestão

popu-

será que

isto

interessa?
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3~ Do mutir~o

~ autogest~o:

dos movimentos

VRS

Pelo exposto
tirão

fica.ram claras

não é suficiente

as van taRens

e as perspecti

do trabalho

individual/autoc'Onstrução.

para compreender

de conquista

o conjunto

coletivo/m~

Isto, no-entanto,

das propostas

nos

no-

de moradia

no q'ue se refere à,sua·orga-

importante

e o mais difícil

nização

e autonomia.

O mais

mentar.é

a proposta

da gestão

popular

democrática

de se imule

- a autogestão.·

que está em jogo aqui é nada menos do que o poder,

A questão

melhor,

do EstAdo

autônomos

sobre o trabalho

vos movimentos

os interesses

a construção

de alternativas

ou

de poder pOlJular ao poder

do

Estadoo

A realizaç~o

pura e simples

do mutir~o,

embora mais eficiente ~e

:fi.

a a.utoconstrução
do trabalho
às origens

e éJvança.dano sentido
í

do cap í.t a.Lismo - não s gn f ca de maneira
í

por exemplo,

dos por ele mesmo,
investe

p<lra construir
n~~ero

de utilizar

ros moradores

são simplesmente

objetivando

p~blica.

com a reduç~o
muito

caso,

Os moradores

poucos

pode~

por se utilizar
intrínsecas

tidas.
movidas
.nicipal

ao processo

Experi~ncies

deste

pelas ·prefeituras
de Habitação

gratuito,
produtivo

tipo hoje

de uma

e das prestações
resultado

portm,

a nívelmc~esNeste

que só ·não é tradi

posto que as relaçoes
podem ser inteiramente

j~ existem

muita~,

como ~ o caso, entre outras,

promovido

gratuita

benefici2r-se

e orgariizaç~o do grupo participante.

trabalho

graças

os resultados

podem eventualmente

nenhum

pela Companhia

que

Neste caso, os futu

estarnos frente a uma orrr,anização produtiva

cional

recursos

como mão-de-obra

e multiplicar

pá-

orp;anizados e geri

gratuita.

utilizados

não se conseguirá

da consci~ncia

O poder

de unidades- habitacinnais,

mão~de-obra

dinamizar

que remonta

al.guma a cri8_-

popular.

com os mesmos

do valor de seu financiamento

certamente,

cimento

í

pode se utiliz<lr de mutirões

ao expediente

política

í

de ftestão e organizaç~o

no setor um maior

e passiva,

as vanta.a:ens

colet Lv o sobre o t nd í.v dua l - urna conquista

~ão de uma alternAtiva
blico,

de demonstrar

em ~eral

de
manDro
, -

do Plano ~u-

de Desenvolvimento

Ha
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bitacional

do Governo

à produç~o

Em relaqio
lizaç~o
como

d~ mutir~es

são

do E~lt'ndode
corrente

deste

posfttivos.Po~e-se

7'

de conjuntos

tipo apresenta

construir

sos - o que nao deixa

Paulo.

habitncionais,

tanto aspectos

mais unidades

poder~o

ser utilizados

gem uma m~o-de-obra
de construção

métodos

mais

Em funç ao destas

qualificada

-~

de soluçoes

de produção,

de modo

za.çao, de desenvolvimento

centralização
ponto

vital

mais modernos,

e uma

poderão

habitacicnais

a se adequar

continuidade

da politica
na re~ovação

a adoção

hs realidades

aue exi-

no processo

leque

de um

-

de gestao

locais

e

- de organi-

de t Lp o'log La s d e. hab t aç a o ,
í

ma t e rí ai s et c , Neste

habitacional
desta

-

n?o

gnrantir.

e de processos

tecnol6gico,

por neterminados

ê

í

í

1 Lrni taç ões é fundamental

diferenciado

de preferência

face à Lnsu f c i n

3 SM - mas, em compensação,

construtivos

que miltirões jamais

recur

sub s i d ad os nara a P.2,

cia de fundos. oar a os 1-lrograrnRshabitacionais
com renda félmiliar de até

negativos

com os mesmos

de ser um arp;umento de peso

pulação

a re~

em todos

politica,

des

sentido,a

os aspectos

como veremos

é

um'

no pr6ximo

ca

pítulo.
Neste
bretudo

leque

e desenvolvam

a escala

z~r ao máximo,

através

- nas condições

soluç~es
tenção

metr6poles,

as mais

avançadas

presentes
~

envolvidas

habitacionais

de reduzir

estas

presentes,so-

habitacionais

que

tecno1:ogias capazes

de e-

o tempo de obra e de utilios terrenos

que somente

hoje - através

de estar

soluções

da ver~icalização,

soluções

que se faz aqui

comunidades

deixar

de prod};ção, de diminuir

dos disponiveis,

fesa

nao poderã~

no caso das grandes

empreguem
levar

obviamente

poderã~

bem localiza-

ser implantadas

da pr-omoç ao e sta tal. A de-

.

dos mutirões

de preferência

não deve,
de maior

portanto,

parecer

produtividade

toda a produção

autop;erid~s nelas
combate

e muito

habitacional

a outras

menos uma

in-

ao desenvolvimento

de mutirões.
Mas,

por o~tro lado, .parece-me

que pode existir

numa

política

básico

perceber

habitacional

qu~ b avanço

baseada

em mutirões

re~l

é

'.
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estimular um processo de auto-organizaç~o

da Dopulaç;o envolvida

pois o saldp de consci~ncia e organizaçao é um resultado cuja impor
t~ncia extende-se para além de garantir uma resoluçao limitada

do

problema habitacionàl.
Em suma, entendemos como fundamental trabalhar-se com a hipótese
de atrelar a utilizaç~o do mUtir~o com a autogest~o, assim como tra
dicionalmente na produç~o da grnnde maioria das nossas cidades a au
toconstrução sempre esteve atrelada ao a uto-empreendimento

e à pro-

dução doméstica da mor8dia individual. Ao invés das prefeituras
principalmente das grandes cidades - terem que montar um grande apa
rato técnico necess'rio para supervisionar, controlar, assessorar e
gerir o mutirão'desviando-se

do desempenho da função de ~roduzir h~

bitações em grande esca.la que só elas seriam capazes de impulsionar,
propõe-se que o poder público estimule, entre grupos pr~viamente or
ganizados, a criação de associações comunit'rias de promoção habita
cional baseadas em ~utir~es que visariam produzir ~oradias para

a

população de haixa renda. A destinação de financiamentos subsidia dos exclusivamente para iniciativas deste tipo, poderia se consti
tuir no estimulo mais forte ~ sua reprodução.
Obviamente resta a questão: at~ que ponto a populaçao de baixa
renda tem capacidade' d~autogerir
a construçao de um conjunto de c~
..•
,
.
~
sas? Ate que ponto está organizada? Julgamos que estas questoes sao,

-

'

na, verdade , uma espécie de desafio que só o desenvolvimento de exp~
riências concretas podera responder. Malgrado todas as dificuldades,
as experiências do Gra.jaú e do Recanto da Alegria mostraral!l-nosque
a possibilidade de organizaçao da popuLaç ao me smo não oontanõ o
ç

com

nenhum apoio do poder público, é bastante grande.
A população pobre das metrópoles brasileiras, em função da ine x st ê nc a de qualquer outra solução hab tac í.ona'l
, foi obrigada a oí

í

í

cupar lotes próprios periféricos e foi desenvolvendo ao longo

das

últimas décadAs uma capacidade de administração da construção

de

:1'1(

•

sua morpdia verdadeiramente

,

surpreendente, que normalmente e esque-
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c i dn por n q u e Lo a que
mente

seus efeitos

perversos

classes

populares

p~blico

e se~ contar

Estado
dades

pstudnm.

foram

numa

esta

or~Rnizaç;es

em torno

de, no má~imo,

teria

certa

forma

acaba

por se tornar
para

~ claro

não

sente

o trabalho

Na organizaç~o

par~

no lugar

estruturass6lidas
desenvolvimento
pela

que administre

de

capazes

estruturas.

Uma as-

limitada

assim

-algo

- mas a possibilidade

de escola

é tão infinita

quanto
nao

por reduzir

e da capacidade
do mutirão

o permitissem

de

~ essencial

de auto~estão

estruturado,

no Brasil.

o

que

de

populares,

e de orp,ani
no desen-

de gest~o

po-

se as condiçoes

e se seu espirito

mas infelizmente

~as ~ importante

ter sempre

esta
pre -

não é o mut irão em si mas sim a au t og es t ao ,
construir

coletivamente
a importância

da dominaç~o

capazes

soci~is,

or~~nizaçao

iodns as q~est~es

a moradia,
do coletivo

do individualismo;

de, terminada

de atividades

pr6pria

no sentido

cul tural dos setores

prescindir

já estivesse
atual

di-

de fundamenta.l importancia

de conscip.ncia sobre

de habitação

geridas

grandes

do mutirão

cooperativista

que' o fundamental

é criação

criar

do universo

dos participantes

~ a situaç~o

ci

seria

a or~.nizaça.o para se construir,

que poderiamos

de cooperativismo.

do

das nossas

de habitaç~o,

que ter uma dimens~o

uma espécie

00 espirito

econômicas

~e promoç~o

f,ratuito - isto s6 ~ importante

da obra - mas porque

z~rção coletiva

do poder

N~o

de administraç~o

A utilizaç~o

custo

pular.

da ~etade

individual.

80 a 120 familias

já .faz parte

de trabnlho.As

autonomamente

expe r í.ê nc La s com esta dimensão

por ser um trabalho

volvimento

mais

~Jr-l

pr odu t Lvo necessário' à construção.

caráter

habitacional.

í

- a n~o ser a omissio

de promoç~o

nao se'"poderiam

com este

a car@ncia

- construir

coletivAS

sociaç~o

se reproduzir

estimulo

capacidade

de f,erir todo o processo
Evidentemente,

da força

de sozinhas,

com' nenhum

estrutura

ficilpotencializar
viabilizar

na dilapidaç~o

capazes

e de sua le~islaç~o
baseadas

mu t ocon s t r-uc a o on f'a t Lzo.ndo exclu o

(l

local;

a construçao,
culturais,
~ criação

e problemas

o bairro
no local

~ criação

de

promover

o

recreativas

etc.,

de um poder local

existentes

rio bairro

,
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pensados

e resolvidos

estabelecidas
dade;

t~m

fora daquele

é cTiação

eiativas

econ~mico

Enfim,
nas

mais

e submis~o

de superar
afastado
ao poder

reprodução

de formas

conhecidas

e antigas,

o quadro

politico

novas

devem

para lutar

por ini
que man-

do desenvolvi

dominante.
a partir

deorganizaç~o

de peque
da

vida

sem o que transformaç;es

ser b~scadas

econ~micas,

exercicio

leá.s

e

para toda a ci-

estrutural

se transfor~and~

de dominação
velho

e atenta

dos beneficios

Sociedade/Estado

que tamb~m

e n~o Dor nor~as

e genericamente

d~ experiªncias

e de relação

estruturais·-

contexto

a sociedade

a partir

~ele mesmo

ort;anização viva

da sociedade

~ pensar

c~lulas,

cotidiana

de uma

que vão no sentido

o conjunto

mento

a partir

de poder

- se perder~o

social

e politicas

de poucos

na
j~

sobre mui-

tos.
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Notas

Nabi1 & R01NIK,

1. BONDUK~,

e reprodução
quisa,

da força

PRODEUR

te ligam

riamente

dos processos

mos que estao
balhadores

Na bil,

"Crise

mimeo,

1983.

salarial

no p~ocesso

por todos

a Habitação

BONDUKI,

&

ROLNIK,

Raquel,

um comentário

de Goiana,

aprofundado

generalização,

visto

to:dos

moradores,

futuros

funcionários

públicos

deve necessaque são me canis
entre

os tra.-

se destaca

á

1ei

como a autoconstru

salarial.

Ver BONDUKI,

no p6s-guerra",

da autoconstruçao

~ u-

que trabalhara.m com o

aponta

11cia

o tema. Ver

Valladares

VALLADARES,Licia

R

Za nar , RJ,.1983.

op. êit.

Técnica

à FFLCH-USP,

apresentada

mutirão

sobre

no Brasil",

6. XAVIER, P. Cesar P., "Espaço,

1. O famosc

os autores

de 10, conforme

in "Re pensando

d~ mestrado

os quais

do processo

toda a literatura

Nabil

entre

e a Lu t a por moradia

aba11tica

à. questão da. ca

da casa própria

de rebaixamento

de habitação

praticamente

que analisou

posto

pg. 18.

que efetivamen-

da autoconstrução,

í

tema em fins da ~écada

5.

do relmixamento

brasileiros,

4. A mesma perspectiva
tilizada

sociais

histórica

e Pes-

à razão dua

SP, 1912,

os f'und ame n'ta s para perceber

do Inquilinato,
'ção contribuiu

critica

Rrasiliense,

na orip.;emda difusão

urbanos

de Estudo

econ5micose

por uma reflexão

do espaço

SP, 1919.

Brasileira:

e, por consequência,

passar

ocupaçao

Cadernos

FAU-USP,

nº 2,

Cebrap

a problemática

sa própria

de trabalho",

"'A Economia

in Seleção

3. A compreensão

"Periferias:

nº 2, publicação

2'. OJ,IVEIRA, Francisco,
lista"

Raquel,

o das 1000

e C-onstrução", dissertação
mimeo,
casas,

não merece

pois não tem nenhuma

ter sido efetivado

sequer

possibilidade

não pelo trabalho

mas pela população

compulsoriamente

1984.

de

gratui

~ capitaneada

por

impe1 d o s ao trabalho
.í
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mobilizada
assim

pelos meios

de comun caç a o de mas sa , Com uma mão-de-obrI'!
í

constj.tuida e disposta

ao trabRlho

p.or assistenci81.isrno e nela desejo
te poderia

ter sido usado um método

e de resultados
-set

talvez,

finais

politica

construtivo

~e rápida

bastante

neste

de sua casa construida

to assistencialista

trata-se

presente

Trata-

pelo Estado com

caso nem sequer parti-

como trabalho

~ratuito

de toda a comun Ld ad e , Mais do que urna experiência

habitacional,

sorr.en

execuç~o

duvidosos.

í

moradores:

simplesmente

diferente

de e xcmp lo=r-a d ca'L de mutilrão promovido

da execu~~o

supostamente

de um "week-end"

de haliitabilidade

aLí one.ç ao total dos futuros
ciparam

de construção

de um· excepcional

exemplo

de

do espiri

na aoc i edade b ras í.Le r-a ,
í

..
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11

EM BUSCA DE PROGRMAS

-

ALTERNATIVOS

ESTIMULADORES

NA REFORMULAÇAO

00 SFH

A· elaboração de uma nova política habitacional
nal é atualmente

uma exigência

à atual situação

da ameaça de colapso.
pria concepção
está baseada

promoção

bancários

privados' envolvidos

e d~ construção),
regional

dir soluções habitacionais

do país, tirando

econômicas,

de

cujos resultados

nefastos

ra todos os que queiram
Não pretendemos

na intermediação

modo

o sistema'
a

que desde a criação

na utilização

pró-'
do BNH

financiamentos,
de

interes-'

(financeira,

de critérios políticos

de financiamentos,

tecnológicas,

se tra-

é transformar

de concessão

padronizadas

Não

o BNH e o SFH de

da tomada de decisões, nos benefícios

ra a distribuição

físicas,

econômica

depolí tica habi tacional,

ria centralização
·ses econômicos

reformular

O que se faz necessário

em critérios

de âmbito nacio-

da sociedade brasileira.

ta de forma alguma de simplesmente
a adequa-Ios

DA AUTOGESTÃO

~.

na tentativa

e desligadas

culturais

de

das

pa~
difun

condições'

e sociais locais,

às cidades brasileiras

de

estão à

etc.,

mostra pa-

vê-Ia.

aqui nem analisar

aprofundadamente

a

política

nacional da habitação, que em boa parte já foi realizada
por vários
1
~
autores,
nem elaborar uma proposta completa de re-estruturaçao
da'
PNH, pois isto é uma tarefa a ser produzida
os diversos

setores interessados,

num amplo debate

principalmente

entre os

a~tre'

represen-

tantes dos trabalhadores - que geram os recursos do FGTS - e dos ca
rentes de habitaçã02• Pretendemos apenas contribuir para este debate tentando

formalizar

lar a participação
habitacionais

algumas

gerais capazes de estimu-'

e gestão popular no desenvolvimento

financiados

tidades populares.

diretrizes

com recursos públicos

de projetos'

e promovidos

por en

1.

JJcsccnt;r~,l

Descentralizar

6

uma

na 1'01 ítico.

i7.a';no

quest~o

e muhicipalizar

chave.

tos diretamente

troláve

.í

n~o s6 mais

9rovavelmente,

nal receptor
recursos

pr6ximos

deste

5010

xemplo:

6rg~0 deveriam

por prefeitos

dos problemas

ser mantido

da arrecadaç~o
ficando

municípios

de carªnci~

elei

lb~ais

e

bilidade
a menor

de materiais,
unidade

senvolver
diç~es

pela sua administraç~o~os
aos municípios

mais

de situação

administrativa

a sua pr6pria

retor-

car-a distribuição

nos

acentuada)

para serem uti-

por estes •

com grande

de desenvolvimento

(por e-

deveria

especificamente

continentais,

de acor

pr~-estabelecidos

50~ reservados

habitacional

culturais;

de nível'nacio-

do FGTS em cada município

os outros

. Num pais de dimcns~es
tradiç~es

~ltimo

regionai

em prop,ramas formulados

lizados

um 6rg~0

ser repassados

de distribuiçRo

nar a ele,

variedade

tecnol6gico,

eco~amica

e social

tenha autonomia

de cli-

de disponi

~ 16gico

e recursos

politica

habit8cional

de acordo

da política

habitacional

criaria6bvias

para

que
de-

com as con-

locais.

A municipalização
dades

deva

do FGTS e responsável

do com crit~rios

para o desenvolvimento

entidades

populares

O suposto

assim,
risco

de descentralização

pr~viamente

I o a:: I,

se faria

de. Além do mais,
presentantes

organizados

da mA aplicação
parece-nos

prop~e-se

promovidbs

sob,esta

por

concre~

perspectiva,

oroposta.

pequeno

numapolitita

ou pelo menos menor

centralizada,

o uso destes

pois

recursos

que os sindicatos

da população-carente

facili

condiç;es

do FGTS presente

muito

política
sobre

de habitação

onde existirem

a descentralização

o existertte na atual

a nível

de projetos

nos municípios

ou seja, grupos

aprofundando,

que

administrados

de habitaç~o

s,

Embora,

tas,

nacional

sensíve is aos anse ias da po puLaç a o como ,SRO, ma is facilmente con

mais

ma,

a política

Os municípios

est~o

da IIabitp',çuo

Nacional

de habitação,

o controle

do
que,

seria muito gra~

locais,

assim

controlem

como re

a utiliza

çno

d o n r-e eu r-o oa c

pn r-t Lc no m (Ias

li distribui

d o c s oe s referentes
í

í

-

-"

çao dos financiamentos
cas de f~rmulação

2. CriaçRo

e definição

de pro~rama

promoçRo
Dentre

de modo

à. definição

de financiamento

programas

das entidades

Jfitd~ hatit2cionais.
import1ncia:

poderiam

sobretudo

o que importa
adotarem

n~o ~ o nome mas

necessitados

movimentos

o~~anizados,

ou seja,

associaç;cs

de construçao

poderiam

a utilizaç~o

nanciamento

diverso
a uma

seria

previsto

um

erupos

a
de

.

do mutir~o

caracterizaria

sub~idio

(ver item

po-

é a autor,estão. En
de fi-

No nrimeiro

min~mos

4),

entldades

um pro~rama

que não o empre~asse.

de ~t~ 3 salários

clientela

~ruro~

ete.

por estas

Dois o que as define

daquele

de

surgi~

de moradia,

de favelado~

a ser utilizado

ou não ser o mutirão,

o fato

da obra e dos e-

~

O processo

do ~a~po;

e de reunirem

~rupos

de eonquis~a

~ouca

como em v~ri0s

em S.Bernardo

local

Estes

tem

"(1rr)

como t~D sido usa

de administraçRo
a nivel

da munici-

0.e urC?E:0?ãode

de hahitaçRo,

e~ curso

de moradia.

'', t. ;.., l ...
,

liar,

de

que se refere

entid2des

sim seu car~ter,

existentes

de sindicatos,

destinado

populares

a partir

de ~onstrução,

como a forma

or~anizados

trctanto,

democr~ti-

de habita~ão.

aquele

a ser dado a estFs

nas experi@ncias

coletivos

criados

como agentes

~er cooperativas

quipamentos

deria

municipal

destacamos

comunit~riRs

arutoResião

inquilinos

locais

a entidades

a serem

populares

O nome

associaç;es

do aqui,

partir

da política

da polit.ica habitacional,

paises,ou

instAncias

da habitação

os diversos

pRl~zação

a criar

de renda

ao eontr~rio

caso,
f2~i -

do

se-

gundo.

A entidade
senvolvimento

promotora

seria

do projeto,

t~cnica

de assessoria

teriais

a serem utilizados

respons~vel

adquirindo

terreno,

com a qual definiria

to do rnutirão ou contratando

por todas

na construção,

as etapas

escolhen~o

o projeto

a

fisico

estabelecendo

do de
equipe

e

08

ma

o regtllp.:ren

e con t rrol and o os construtores,

no

Cé1S0
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de nvo

se

apenas

prestando

o mu t í.r-a
o. ou de se utilizar

clTI!Jrep;ar

con t a s à pr-e f'e t ur-e quanto à utilização
salientar

de f'or'ma da e formalizada

financiamento

para a compra

do ao desenvolvimento

que a entidade

1.ePCI1.mente,receberia

do terreno,

do projeto

et c ,

dos recur-

í

sos em cada fase. E importante
depois

um esquema misto

promotorn

,

um primeiro

de R1.~uma forma condiciona-

habitacional,

que seri~ 8~iciona~o

po st eri orment e ao f i nan c }.8J11 ent o de st inad o à construç ã o de ma ne j n~ a
n~o fazer da ~ificuldade
senvolvimento

desta

de aquisição

do terreno um entreve

ao de -

forma de promoç~o.

3. D~finiçõ.o da·;;roprieàa 1e corr.unitéÍria.
no 8.mbito de uma reforma
r

urb2.na
A alteraç;o

do direito

bém uma exi~~ncia
tica urbana

de propriedade

da sociedade.

que visa controlar

N~o ~ Dossivel

etc., sem limitar

sem criar instrumentos
populares
priação

e sem munir

que facilitem.o

das terras urbanas

tendemos

desenvolver

formulação

inte~~al

aqui,
tamb6m

tores

interessados

nário

final de discuss~o

o

10 de n6meaç~0
bém poderia

~este

do solo urbano,

irrestrito

de meios

de propriedade,

que garantam

a expr.9.

Todas esta.s me d i.da s , que ria o p~
numa reforma

exi~e um amplo debate
da atual

urbana

cuja

entre todos os se-

ordem ~rbana,

cujo ce-

seria a Constituinte.
:".
item é contribuir

neste debate

de um.... novo tipo de propriedade

chamaremos

a

à terra pe].os setores

acesso

se articulariam

na transformação

que pretendemos

zindo a definiç~o

ociosas.

uma poli

irrep.;u1.are
s de assentamento

o direito

o poder püblico

~ hoje tem

desenvolver

o uso irracional

e spe cul aç ao , o cre se .ímé rrto das formas
habitacional

da terra urbana

de propriedade

introdu

-

que somente a tit~

comunitária,

mas que tam -

ser pr opr í.edad e c ooper-at v= ou coI et i.v a , Trata-se
í

de uma

fo'~ÍTi§:
de ~i'opried8.de'intermed Ífl.riaentre a pri vad a e a púb I ica

que

~arante

dos

bens

a um ~rupo de pessoas

da entidade

serem proprietários

em coletivo

da. quaf :fazem pa.rte como co t i st as , A gré'lf1de
-.;ant'a-
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p;em deste

tipo de pr-o pr Le dnrí e , no que diz respeito

tacionais

como o nroposto

trole

~ela comunidaoe

letivos

existentes

munit~ria.
blica

a auto~est~o

local

dos es~aços

p~blicos

no local

de moradia,

reforçando

O conjunto

a nivel local,

processo

~ que ela ~8rantiria

dos moradores
p;arantindo-se

de esneculaç~o

n projetos

imobiliária

da vida

do bairro

camente

seria a propriet~ria

mo r-a d or- que receberia
trução

do local

do condominio
parte

exatamente

de ser comercializada

A definiçãb

do espaço

uma

estatal

tão da vida
nistrado

4.

cotidiana

da populaç~o
de um bairro

con~

de uma ~GDta

dos condominios,

p~blicos

poucos

cooperativa
de consumo,

tenha

P.Q
qu?·l

ou coletiva
gestão

local

ao império

que acaba

-o

poder

por delegar

p~blico

- a ~e~

qué epod e ser_IDui;to:.J!lelhor
ad m iv -

entidades

promotoras

a projetos

Corre-se

por mutirão

habit2cionais

o risco

deve sempre

qua nd o se f i nanc i a a oht~.!J
de se transferir

enqua~to

milhares

.

;:]

uma morR~ia

decente

recursos

rida

~e outros

de m(\Y'<HJia."Por outro La d o , a po pul.aç a o oe
R

a

moradores.

hen~fjciRdos

p(\~erin ter acesso

e con -

que a move - e ~ propri~

urbanos

cu i.d
a d o , sobretudo

nr6nria.

mente

..as

de subsidias

ç~o da moradia

~
d.aos
cprecem

8

ao

se diferencia

local· que se contraponha

~ equipamentos

seus pr6prios

com muito

R uns

para

sem que o coletivo

do individua].ismo

de subsidio

A destinação

C8.S0

comunitária,

a nível

distante

Destinacão

ser tratada

urbano

do solo

pelos

e trabalhou

a propriedade

~e um novo modo

privada-e

inst~ncia

sem prejuizo

de int~rvenção.

na criação

da propriedade
dade

individualmente

juridi

í

comunitária

construç ões que, no

da propriedade

~ fundamental
trole

A propriedade

por n~o definir

e das

quer possibilidade

o que parrou

exatamente

do

Dois a co

comun t ár La que

de tudo ali existente,

de moradia.

do terreno

pela entidade

pá -

ser efeti"r.R-

í

ma s somente

c~

~ficaz

me r ci aLi zaç a o de cada un i dad e hab t a c i ona L não poderia
da individualmente

co-

a or~anizaçao

um controle

no interior

ou con-

e dos serviços

se tornarj.i gestor
ademais

Iin b L>

no CRSO

8

t'....

.e ~

sn s~
.:>

de receb~rem
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..

ae

habit~~~o

ria interesse

f'u nd nrnen t a'I

ria

sacieI.

Mesmo

neste

caso,

cr iRr inst rumen tos qu e Im ne d issem

necido

h po~u]2ç~opobre

timulc

~ fu~ura

carente

comercializ8çio

entretanto,

que o sub s íil].
(''ar

de rnorRdia se tre~sforme~se
da habite9~0

e o nre~o

moradia

retornass~

Basendo

h sua situaç;o

nestps

no financiamento
propriedade
sentes

subsirliado, fezenoo

a entidaaes

comunitária

prei; o

opç~o

do candidato

da mais

alta

t~uindo

sua CRsa

o critério

comunit~ria

ria um ob s t cuLo
á

pediente

A viRbilizaç~o

q~e detalhamos

í

cons

enquanto

que

no caso deste ~r

Por outro la~o,

Ln t r-agspon ve I ao repasse

de ren-

fins-de-semana

obter um subsid~o

do subsidio.

pre -

econ~ric~

uma pessoa

familiar,

e a

lu['pr;pD:h·l'Je

a situa~~o

se~uidos

d~ renda

nos moldes

à monetarizaç;o

~e inconveni@ncias

Dificilmente

somente

falsificação

para a obtenção

propriedade

s~rie

a trabalhRr

objetivando

que ariot8sscm o ~utir~c

caracterizaria

a uma moradia.

se sujeitaria

fácil a.mera

uma

de subsioio

à hab i t aç ao , Em primeiro
j~

pelo mutirão

-social

seria

promotor2S

na qu esta o ao subsídio

a pr6pria

anterior.

julgo que ~ concessao

evitarja

.

com que o arlquirinte da nO~2

habit~cionRl

consideraç~es

nu~ es

renli7RrlR unicRmpnte
'0

mercado

~e-

a adoç;o

anteriormente

da mor= d ia como mero

da
seex-

do subsidio.

econ5mica

do subsidio

se g~rantiria

pela

inccr~o-

~.

raçao

de recursos

FGTS. O subsidio
ra e pela

orçament~rios
municipal

impl8ntaç~0
feito

cidades.

O velor

das redes

do subsidio

aqui de reforma

hoje

d~ doaç~o

de infra-estrutura,

poder~

é .impor-t
an te de stacar

de terra a um custo
nado

se dar atrav6s

aos fundos

do

da terj~

como,2Ii~s
ç

I it ica ur-bana v oI t ad a aos
mar

poderia

e municipais

em alf,'(lns
p l an os munici-pais de hab i t a a o em pequenas

tem sido

loca is ,.porém

federais

urbana

de acordo

com condiç~es

que o de senv ol v iment o de uma

intere sse s popul ar-e s - que pr eferimos
- garantiria

su6stancialmente

pelo mercado,

v8riar

reduzindo

chá

ao poder riúblico a obten~ao

mais

assim

DO

baixo

que aquele

o subsidio

determi-

monetário.
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tinaç80
tica

dos
hab

í

recursos

t a c í.ona l

clusivAmente
dos

d e interesse

0.

nRTa o finnncinmento

5. Asse~sorj8
EntjoHc1.es

po r

que

vise

nonulAre~

de

í

disso

que

uma

entidade

seus

trat8,

interessas,o

funcionários

que,

de

DrO'T)O

oe uma politi-

aut5noma

t é cn ic os

que

obvia~ente,

e apresentar

De forma

alf,'.rna

qu e tr811Hl ham no

os

técnicos

unicamente

n~o

que

servir

aconteceri8

à hier8.rquia

submetidos

~er

,
e

a ela

se

eles

existente

.a

atendem
e

2.89

fossem

nos

órP:8os

c r on orrr ama s no Li t i c o s e À.s aLt c r a-

eleitorais.

Parel
as

para

ou de

c a pa r-Lt.a d c s ou c ompe t un t e s s Nr o

devem

í

que

tr~bnJhc

~o ~ossivel,

sucesso

~opulRr

dest8c8r

e s t o t a ís , s e mpr-e su s ce t v e í.s aos
908S

no

nu e os

nopular

públicos

ox -

.i nd e pe nde n t e s do pcd e r- r úb I ico.

import~ncia

dizer

mas

promotora

n2 mpdidp

~evem~

púb l 'i c o s e j arn menos

se

no

mib Lr ca

de bom n i v e L e quaI inaele.

hab it a c ona'I

do poder

b~se?dos

s d e Drol1o:;8.0

a or~anizaç~o

e e t arno s com Is t o querendo
bito

~ro~ram?s

técnicos

~rAnde

fortRlecer

uma solução

utiliza.do

í

•

institutos

~ um nrincipio

é

nod e r a ser

aut5noma

promotor~s

éwsessor2rt8s
Este

".

t6cnica

oe

a t r av

n t irl,1(1 e s no pu I ['r (' f'

d e sn nv olv i men t o d e uma 1)01 i-

rara

s o c i a L que

pr-ó pr í.o s mor-a d or-e s seja

~
ç a o n or

ca

00 FINS0(;I.il.1,

que

o pror;ra.ma

entic1anes

escolher

deria
trabalho.
nente

Por

caso

da

equipe

técnica

inexiste

quando

por

que

lado,

Laç a o or{':é'mizéln8

este
envolve

gozassem

parte

da

a assessoria

inteira

liberc1Rde
po

COi1!O

com o desenvolvimento
de

avaliação

comunidade

é DRrte

o melhor

t r-ab a Lh o de

um amplo

de

Fundarne n t r I

'lhe sn a see s s or-ar-La , a s s i m

processo

08 t ecni c o s a d~'semnenharem
outro

seria

í

insatisfeitas

deste

t6cnica

f'un c oria as e bem,

populares

ficassem

A existência

ticamente
ç aria

promotoras
a equipe

trocá-la

pro-posto

assessoria

c vnr i ado

do

e controle
envolvida,

do

!loder

p088 ív e L
técnica
conjunto

SU2

t)p.rm~
que

DHa-

público,f02:
s a t i v iel r'.c1e s.
junto

8 pop~

de [ttj.-"idél~es
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que v~o desrie a pBrticipAç~o
presença

em assembléias

t~ ~ elRborAç~o

em reun~oescom

ou em ne~ociR~~es

ria projetos,

or~anizaç;o

to da obra, que o torna bastante
tradicional
ad~quado
tur8s

00 arquiteto.

esquematizar

profissionais

diverso

de morAriores, a

com os 6r~;os
rie mutir~o

e acomnanhamen-

do exercicio

de assessoria

~~istentes

técnici

tidades

promotorns,

onumização
novas

nentro

popular

soluç~es

A remuneraç~o

do espirito

que estivessem

auto~estion~rio
comnrometidns

e que se dedicassem

e propostas
pelo

no ~mhito

trabalho

tendemos

estar

gar diretamente
'sobr e e e e s e s •.

~s entidades. promotoras

aos Institutos,
.

RO

o que lhes

Popular

presente

qu e

nas ende

2_ bu s r a de

popular.

técnica

proposta

que est? rernuneraç8.o deyeria

de arquitet~

com o nrocesso

da habitaçao

de assessoria

maí s

n~o nas estru

apr-of'undadamerrt e

f'u nd ame n t aI na ra que 't
od a a estrutura

to a ser concedido

profissional

(nor ex. escrit6rios

ra ) ma s em Inst itu tos n e Asse ss oria Té cn ica à H8 b i t aç
se orRanizassem

póblicos,a-

Em "função de sôa d i.ve r-srí.d ad e , seria

este ti~o
j~

~rupos

possa

incluida

á um Rspecto
funcionar.

En-

no financiarnen

para que elas Dossam
,r;ara.ntiri.R
controle

na~

""

...
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