
 

GRUPO 01 - TEMA: FOMENTO/FINANCIAMENTO 

QUESTÕES PROPOSTAS: 

QUESTÃO 1: Quais tipos de fomento o CAU pode fazer para atuar em ATHIS? 
 
QUESTÃO 2: Quais outros parceiros devem ser buscados para convênios em fomento e 
financiamento da ATHIS?  
 
QUESTÃO 3: Quais editais e fontes de recursos possíveis como fontes de financiamento externo 
para ATHIS?  
 
QUESTÃO 4: Quais os exemplos de recursos devem ser buscados como fontes privadas de 
cofinanciamento externo para a atuação em ATHIS, em projetos e execução de obras?  
 
QUESTÃO 5: Quais as diretrizes buscadas em fomento e financiamento para elaborar editais de 
convênios, cadastros e concursos no CAU/RJ? 
 

Relatorias das falas do grupo 1. 

Fala de MARCOS RODRIGO: Microcrédito para além dos empréstimos bancários. Formação de 
fundo para além dos fundos públicos. Isso levaria a baixos juros pela confiança da rede de cada 
grupo/território. Como fazer isso acionando a rede de bancos comunitários.  

Fala de RICARDO GOUVEIA: Foi contratado pela CAIXA um novo desenho de crédito para 
melhoria habitacional. Esse programa vem de uma parceria do CAU com a CEF, com a previsão 
de destinação de no mínimo 30% com serviços e os outros 60% para materiais. Com isso 
pretende-se incentivar a assistência técnica. A ideia é que se credencie as entidades e o grupo 
de assistência técnica.  

Fala de MARIANA: A demanda por melhorias habitacionais não é uma demanda dos 
movimentos sociais, caberia ao CAU articular isso.  Pensar assistência técnica como uma política 
pública.  Arquitetura e urbanismo como opção de carreira para os arquitetos.  

AT para além do projeto, chegando até a obra. Isso demanda um esforço na formação do 
arquiteto que hoje é distanciada da obra. Necessidade de pesquisas nas universidades que 
apoiem a produção de dados para a atuação nas melhorias habitacionais.  

Os territórios de favelas são diversos, exigindo atuações diversas. Parte dos moradores de favela 
não tem capacidade financeira de assumir um microcrédito, para o qual precisaria de subsídios. 
Outra parte não teria capacidade de acessar por questões cadastrais ou outras. E somente terço 
teria como resolver sua demanda com crédito. Isso demanda que se alie diversas formas de 
fomento (microcrédito, subsídio, etc). 

Fala de LUCIANA: Pressionar a ampliação do fomento para a faixa 0 a 3 no legislativo. Um 
exemplo de atuação possível para o CAU seria uma aproximação com a experiência da fábrica 
de cidades da ocupação Solano trindade, onde se propõem a produção dos materiais para as 
casas dos ocupantes.  

Fala de LUIS MADEIRA: Precisamos discutir o escopo da AT pensando ela como uma atividade 
integrada. O CAU deve assumir um papel de referência de competência técnica, criando um 
banco de referências, com planejamento, controle, avaliação de experiências modelos (PDCA). 



 

Desafio ao CAU: enfrentar a ausência de corpo técnico nas prefeituras do interior do estado. 
Sobre o comentário da Mariana quanto à diversidade da composição de renda nos territórios de 
favela, o CAU deve propor a universalização, atendendo aos dois terços que não conseguem 
acessar o crédito. Propor um plano de carreiras para arquitetos nas prefeituras voltados para 
assistência técnicas (esclarecer proposta) 

Fala de LUCIANA: Desafio: Como chegar com a melhoria habitacional aos moradores de favela 
que vivem de aluguel. 

Fala de RONALDO: Precisamos pensar o papel dos sujeitos na atuação em assistência técnica. 
Colocou isso com relação ao papel da universidade nesse campo. Quais seus limites de atuação 
profissional.   

Fala de VITOR: Precisamos entender que a política habitacional em âmbito nacional acabou e 
precisamos buscar formas alternativas, para além do que foi desenhado de atuação no ciclo 
lulista.  Propõem a utilização da verba do CAU para o destravamento de ações represadas. 

Importante que o CAU se posicione em apoio a atividade dos movimentos fazendo uma chancela 
que pode auxiliar no destravamento de algumas ações. Precisamos fazer um levantamento de 
experiências já realizadas para servir de referência para o potencial da AT e, para frente, eleger 
prioridades do que é mais possível de realizar.  

Fala de MARIANA: Como levar a pauta das melhorias habitacionais para os movimentos? 

Fala de CLARISSA: É necessário ampliar a comunicação sobre AT para os moradores de favela e 
população em geral.  

Fala de RICARDO: Proposta de eixos de atuação do CAU em AT: 

1 – Apoio a experiências (como por exemplo a atuação do CAU como uma incubadora de 
experiências em curso.  

2 – Campanha, educação e mobilização.  

3 – Lobby, atuando junto ao poder público, acompanhando projetos de lei e fazendo um 
trabalho institucional.  

Fala de MAÍRA: Ampliar a divulgação da AT para a sociedade civil. Consolidação de demandas e 
o papel dos movimentos no processo como um todo, não só de forma pontual.  

Fala de MARCOS RODRIGO: Precisamos ter o CAU como espaço de articulação e mobilização.  

Fala de MARIANA: Precisamos investir no desenvolvimento de tecnologias e as universidades 
tem um papel importante nisso. As informações sobre experiências exitosas, como o conforto 
ambiental pós-melhoria, devem ser divulgadas para respaldar a AT nas conversas com o poder 
público (referência à ação do CAU com lobby). 



 

GRUPO 02 - TEMA: CAPACITAÇÃO/RESIDÊNCIA TÉCNICA 

QUESTÕES PROPOSTAS: 

QUESTÃO 1: Quais tipos de capacitação o CAU pode fazer para atuar em ATHIS? 

QUESTÃO 2: Quais outros parceiros devem ser buscados para Convênios em 

Capacitação/Residência Técnica da ATHIS? 

QUESTÃO 3: Quais os formatos e sugestões para capacitação/residência técnica da ATHIS pelo 

CAU? 

QUESTÃO 4: Quais exemplos profissionais devem ser buscados para a atuação em ATHIS, em 

projeto e execução de obras?  

QUESTÃO 5: Quais as diretrizes buscadas e sugestões para Capacitação/Residência Técnica da 

ATHIS para elaborar editais de convênios, cadastros e concursos do CAU/RJ? 

Sugestão de trocar o nome de capacitação para formação e aperfeiçoamento. 

- Distância entre teoria e prática / dificuldade dos formadores; 
- Distância entre a população que vai ser assistida e o arquiteto; 
- Metodologia para compreensão da demanda; outras disciplinas conteúdos que não 

são só de arquitetura (exemplo: Carlos Nelson dos Santos – arq. e mestre 
antropólogo); 

- A casa não resolve a questão da moradia, envolve espaços públicos, espaços da 
coletividade; 

- Cidade tem que se tornar abrigo; 
- Cidade dividida; 
- Canteiro experimental – diretrizes; 
- Iniciativas – experiências em Assistência Técnica; 
- Formar formadores / aprender fazendo; 
- Próprios professores – atuar nas universidades e junto aos movimentos sociais; 
- Horizontalidade no processo/ vivenciar; 
- “enquanto existir hierarquia no processo de aprendizagem você não tem construção 

de saber, só transmissão” heteronomia; 
- Experiencia em São Gonçalo – esclarecimento da comunidade  
- Atuação de profissional; 
- Estabelecer Assistência Técnica coo parceria (principio do POUSO – orientação / 

Mutirão); 
- Formação dos arquitetos e daqueles vão atuar; 
- Metodologia participativa multidisciplinar  / universidade; 
- Formação de profissional atuante / morador; 
- Como as universidades podem atuar; 
- Tripé: fomento / território / universidades; 
- Como o CAU pode atuar, o orçamento é pequeno; 
- Como aproximar o CAU das universidades; 
- Dificuldades Prefeitura – importância dos canteiros; 
- Formação ou aperfeiçoamento / residência (não só para recém formados – 3 estágios, 

também para aqueles que querem começar a trabalhar com o tema); 
- Aprender fazendo; 



 

- Experiência em Belém. Análise de pós-ocupação segundo o usuário; 
- POUSO; 
- Distância entre o setor e o morador; 
- Laboratório de desenvolvimento humano; 
- Experiência Santa Marta - troca em várias áreas disciplinares; 
- Trabalho em escalas para que seja mais saudável; 
- No processo de divulgação pensar nas crianças; 
- Problema da violência urbana – social/econômico/político; 
- Difundir conhecimento; 
- Aproximar dos pontos de cultura / movimentos culturais em comunidades; 
- Cursos de arquitetura e urbanismo (nave do conhecimento); 
- Responsabilidade técnica – professor / arquiteto profissional / estudante; 
- Parcerias com SENAC; 
- Questões levantadas pelas comunidades; 
- RRT social; 
- Parceria com outros conselhos, com OAB/ CREA/ Regularização Fundiária/ assistência 

social / psicologia, ITERJ; 
- Cursos de extensão, especialização – graduando / profissional; 
- Ambiente eleitoral – possíveis atuações; 
- O que é possível fazer com esse recurso? 
- Levar a discussão para fora do ambiente de arquitetos; 
- Banco de cadastros de arquitetos; 
- Espaços públicos (não se limitar à habitação); 
- Áreas de atuação (não só melhorias – produção de novas unidades – urbanização de 

favelas ou intervenções – regularização fundiária; 
- Importância de parcerias público-privada para trabalhar; 
- Mapeamos uma crise; 
-  O que podemos fazer? 
- Primeira ação – fazer barulho – depois ecoar – formar formadores; 
- Ir aos movimentos; 
- Qualidades de saberes; 
- Distinguir o que diz respeito ao CAU e a outras entidades; 
- Propostas; 
- Chamada de metodologias, pré-disposições e não de projetos / Divulgar através de 

publicações / Concurso mais livre / Seminário de lançamento, com os movimentos 
sociais, clientes com pontos de vista; 

- Concurso / linha de pesquisa / metodologia; 
- Cadastro de arquitetos; 
- Criar pequenos fóruns / promover experiências;  
- Caravanas de arquitetura e de A.T. (Caio Santamoria – SP) / mobilizar, sensibilizar os 

municípios a atuar em A.T. (universidades/ profissionais / movimento / prefeituras); 
- Fórum multiplicador / descentralizado; 

  



 

GRUPO 3 - Tema: Demandas/Intervenções 

RELATO RESUMO DO PAINEL - PARTICIPANTES: LISTA DE PRESENÇA ANEXA 

A Oficina 3 teve a participação de técnicos das áreas de arquitetura e urbanismo, social 
e jurídica, alguns atuantes em Assessorias Técnicas, além de representantes do 
Movimento Social, de Universidade (UFRJ) e da FIOCRUZ/ENSP - Escola Nacional de 
Saúde Pública, entre outros, assegurando assim a diversidade de atores essencial na 
discussão do tema.  

As três facilitadoras da Oficina foram: Eliane Souza de Oliveira/ advogada da Pastoral de 
Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Grazia de Grazia/ atualmente assessora social 
da UMP – União de Moradia Popular e Jurema Constâncio – coordenadora da UMP. A 
primeira iniciou a Oficina expondo documento (anexo) com histórico da atuação da 
Pastoral junto ao Movimento de Moradia/Favelas (desde a ameaça de despejo da Favela 
do Vidigal em 1977) e “Propostas para o CAU aplicar” em Assistência Técnica, que foram 
transcritas a seguir: 

1. Construir parceria institucional através da articulação entre o CAU.RJ, 
comunidades ameaçadas de remoção e Universidades públicas para avaliar e 
elaborar laudos técnicos em conjunto, promover a regularização fundiária e 
desenvolver projetos de habitação de interesse social; 
2. Exigir maior participação popular e das comunidades ameaçadas de remoção 
nos Conselhos e Fundos Públicos com competência legal sobre a gestão das 
cidades e políticas habitacionais de interesse social; 
3. Promover campanha de mobilização e de comunicação em conjunto para 
pressionar os governos federal, estadual e as prefeituras fluminenses à priorizar 
investimentos em regularização fundiária e políticas habitacionais de interesse 
social; 
4. Apoiar a realização de novos Concursos Públicos para contratação de técnicos 
(como das áreas de Arquitetura e Urbanismo etc) para dar suporte à atuação dos 
órgãos estaduais (ITERJ, SEC. Est. Habitação, Defensoria Pública etc) e das 
prefeituras fluminenses, com o objetivo de assegurar o direito à moradia. 
5. Criar um grupo de arquitetos para apoio as comunidades, como em São Paulo, 
chamado de Arquitetos das comunidades, com as seguintes funções: 

5.1 - Elaboração de laudos contrapondo área de risco, ou dando 
alternativas, quando realmente constatado que é área de risco. 
5.2 - Elaboração das plantas distribuindo os espaços internos da 
construção. 
5.3 - Orientação aos moradores sobre normas técnicas de construção. 

Sobre as propostas acima o grupo da Oficina observou somente que onde essas se 
referem à regularização fundiária deve ser complementado: regularização fundiária “e 
urbanística”. A segunda facilitadora a falar, a Ass. Social Grazia, observou sobre os 
seguintes pontos:    



 

 O papel do/a arquiteto/a não pode ser reduzido a fazer plantas e sim ele/a deve 
interagir com movimentos sociais e moradores para “fazer junto”; 

 O morador/a deve se apropriar do bem (moradia), o que não ocorre nas políticas 
atuais. Precisa ter uma discussão nisso que envolva Cidadania;  

 Priorizar grupos organizados na Assistência Técnica a Habitação de Interesse 
Social - ATHIS, já que o atendimento individual é importante, mas é limitado;  

 Moradores não são meros clientes e sim protagonistas. Não tem como pensar 
ATHIS sem uma política pública para HIS. No Ministério das Cidades não tinha 
como justificar a assistência técnica sem políticas públicas (MCMV, PAC etc); 

 Há diversos tipos de situações de habitação de interesse social nos municípios, 
onde o CAU-RJ pode ajudar a promover a elaboração de políticas públicas; 

 Percentual de 2% do orçamento do CAU para ATHIS é muito pequeno. Pensar 
mais alternativas para ampliar os recursos (multas cobradas pelo CAU por ex). 

A terceira facilitadora Jurema complementou falando sobre projetos geridos pela UMP: 

O primeiro projeto foi da Cooperativa Shangri-lá, onde ela reside até hoje. Construído 
dentro de uma favela em Jacarepaguá e a última casa foi concluída em 1996. Os recursos 
vieram de fontes internacionais e a execução ocorreu, sobretudo, em função da parceria 
com entidades como: Fundação Bento Rubião, FASE, Pastoral de Favelas e outras. Ali 
também foi formada a Cooperativa Herbert de Souza (época da Ação da Cidadania). 
Tudo com muitas dificuldades. 

Nos últimos anos e até atualmente a UMP desenvolveu outros projetos, entre eles, um 
na área da Colônia Juliano Moreira pelo programa MCMV Entidades, o Projeto 
Esperança, que foi bem-sucedido, mas até hoje enfrenta problemas como ter 70 famílias 
morando lá há três anos sem o habite-se pela prefeitura. Próximo a este foi construído 
no mesmo período outro conjunto habitacional do MCMV com custo de 75 mil 
reais/unidade, enquanto “no Esperança” custou 43 mil reais/unidade com área maior e 
materiais de melhor qualidade nas unidades. 

Outro projeto, o Quilombo da Gamboa, encontra-se em fase inicial no bairro da 
Gamboa, região portuária do Rio, com contrato de aquisição do terreno registrado 
recentemente, mas com carência de recursos e forte burocracia da Caixa Econômica 
Federal para sair do papel.                         

Jurema ressaltou a importância em projetos autogeridos de produção de moradia: da 
gestão do mesmo desde a sua fase inicial até a de pós-uso, da discussão do projeto com 
as famílias envolvidas, da presença do arquiteto no canteiro de obras (falta recursos 
para isso), além da realização de atividades que promovam integração e auxilie na 
segurança do conjunto, como ocorreu no Projeto Esperança a partir da parceria 
permanente com a FIOCRUZ/ENSP lá.  

Nessa parceria que já contava também com assessoria técnica da Fundação Bento 
Rubião foram realizadas diversas atividades como: seis encontros relacionados à 
moradia saudável e sustentável (reciclagem de materiais de limpeza e compostagem), 
utilização de placas solares de baixo custo, reuso de água, entre outras, as quais de 



 

forma associada e pelas parcerias acabaram contribuindo para as premiações recebidas 
pelo Projeto Esperança. (Esse relato mais detalhado de falas e da discussão na Oficina 
será complementado depois.)   

A seguir se encontra um resumo dos temas e propostas levantados na Oficina, com 
destaque  para a participação de arquitetos/as que prestam assessoria técnica aos 
movimentos sociais de moradia UMP já citado e MNLM (Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia) nos projetos Manuel Congo, Mariana Crioula e Nove de Novembro (Volta 
Redonda/RJ), além da CONAM – Confederação Nacional das Associação de Moradores, 
que conta com assessoria técnica da Fundação Bento Rubião em projeto (fase inicial) do 
MCMV Entidades (Ilha do Governador).  

 
Resumo de temas e propostas levantados na Oficina 

 Os já apontados nos relatos anteriores sobre as falas das facilitadoras da Oficina; 
 Insuficiência de recursos financeiros para custear todos os serviços necessários; 
 Problemas pela ausência de construção de políticas habitacionais para dar suporte;  
 Dificuldades/desafios: participação, projetos, luta pela terra e remuneração baixa; 
 A ATHIS não pode ser entendida somente como projeto e sim pela ação educativa; 
 Atuação multidisciplinar básica: áreas de arquitetura e engenharia, social e jurídica; 
 Realização de seminário de trabalho pelo CAU/RJ sobre o trabalho multidisciplinar;    
 Apoio do CAU/RJ na formulação de políticas públicas a órgãos públicos competentes;  
 A ATHIS tem que ser política de estado junto a municípios (fundos específicos etc);   
 Parceria do CAU/RJ com conselhos/entidades de outras áreas para dar consultorias; 
 Celebrar um Convênio entre o CAU/RJ e a FIOCRUZ/ENSP para ações em parceria; 
 Priorizar grupos organizados na promoção e apoio do CAU/RJ a atividade da ATHIS; 
 Divulgar a ATHIS a sociedade civil e governo nos conselhos comunitários regionais; 
 Realizar cursos de formação conjunta pelo CAU/RJ, para profissionais e mutirantes; 
 Promover ATHIS em: Reg. Urbanística/fundiária e melhorias/produção de moradia;  
 Promover ATHIS para melhorias em favelas e incentivar a urbanização por mutirão; 
 Priorizar ações de reforma/produção de espaços de uso coletivo, casas modelo etc;   
 Promover a elaboração de planos populares e interlocuções comunidades/governos;    
 Incluir na ATHIS a demanda de elaboração de laudos e outros documentos técnicos; 
 Fortalecer escritórios modelo e canteiros experimentais de ATHIS nas universidades; 
 Criar no CAU/RJ Comissão Temporária para ATHIS com membros externos inclusive; 
 A Comissão coordenará a elaboração coletiva do Edital e demais ações sobre ATHIS. 

 
Outros temas e propostas complementares da Oficina 3 poderão ser vistos no 
formulário elaborado pelo CAU/RJ (anexo), como na transcrição do áudio da mesma a 
ser elaborada.  
 

Em 14.12.2017  
Arq. e Urb. Denise Penna Firme 

 



 

QUESTÃO 1 - Quais tipos de intervenções podem justificar o edital e o investimento para 
a sociedade e para a classe? O que o CAU pode fazer para atuar em ATHIS? (valores por 
ano, rubricas possíveis, recursos e formação) 
 

Regularização fundiária e urbanística; produção de HIS; produção de espaços comunitários; 

melhorias em favelas; planos populares; formação profissional em AT e de mão de obra mutirante;   

 

QUESTÃO 2 – Quais são parcerias/convênio para as intervenções da ATHIS pelo CAU?  
(possíveis convênios para de ações: ação conjunta e única, movimentos de moradia, associações 
de moradores, cursos e universidades) 
  

O trabalho deve ser multidisciplinar. Nesse sentido, devemos ter: 

Convênios: Conselhos profissionais (ex.: CREA, CRESS, OAB), Universidades, ITERJ, Defensoria, SPU, 

INCRA, prefeituras e outros órgãos públicos; 

Parcerias: Movimentos sociais, grupos populares, pastoral de favelas, ONGs, organizações sindicais 

dentre outras entidades da sociedade civil. 

QUESTÃO 3 – Quais formatos e sugestões para identificar as demandas e intervenções 
para ATHIS pelo CAU? (Demandas qualificadas com garantia de pertencimento dos 
demandantes para as organizações reconhecidas e apoiadas por outros setores da sociedade) 
 

Formação de comissão temporária de assistência técnica (ATHIS) composta por parceiros e 

conselheiros.  A comissão irá formular e acompanhar as ações pelo CAU/RJ baseado em:  

1. Demanda coletiva legitimada. 

2. Comissões julgadoras para os editais composta pelos parceiros. 

3. Não burocratização das demandas. 

4. Elaboração de um plano de ação organizado/prático.  

QUESTÃO 4 – Quais principais problemas identificados para a atuação profissional e 
demandas nas intervenções em ATHIS? 
 

Necessidade de assistência técnica permanente para atendimentos iniciais, projetos e 

acompanhamentos de obras, elaboração de laudos, diálogos técnicos com órgãos públicos. 

Fomento na construção de políticas públicas (ações junto aos municípios).  

Estímulo da criação de cooperativas profissionais na área. 

CONSTRUÇÃO DE MATRIZ DE PROPOSTAS ATHIS – QUALIFICANDO ENTES 



 

ENTE DO 
TERRITÓRIO FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO METAS 

CAU Apoio / Elaboração 

Bolsas alunos; Editais; 
Concursos; Convênios; 

fomento; apoio estrutural; 
criação de comissão 

temporária; formação técnica 

Criação da comissão 
temporária; aumento do 

recurso; elaboração coletiva 
e publicação do edital 

UNIVERSIDADE 
Formação / 

Bolsistas 
Normatização 

Professores; Estrutura; 
Residência; Bolsas; 

legitimação de demandas; 
processos de formação 

Convênios; apoio à 
pesquisa; fortalecimento 

dos canteiros experimentais 
e dos escritórios modelo; 
implementação de cursos 

ONG Demanda / Gestão 
Apoio e articulação; 

prestação de serviços; 
legitimação de demandas; 

processos de formação 
Parcerias; 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

Demanda / Gestão 
Fiscalização 

Apoio e articulação; 
mobilização; legitimação de 

demandas; processos de 
formação 

Parcerias; 

PREFEITURAS E 
ESTADO 

Demanda  
Normatização  

Licenças 

Formulação e financiamento 
da política de AT; 

capacitação/formação da 
equipe técnica 

Implementar a estrutura de 
AT; criação de banco de 

projetos para captar 
recursos 

GOVERNO 
FEDERAL; 

MINISTÉRIO 
DAS CIDADES E 

OUTROS 

Financiamento / 
Gestão Fiscalização 

Formulação e financiamento 
da política de AT; capacitação 
de prefeituras para captação 

de recursos em ATHIS. 

Implementar a estrutura de 
AT; 

OUTROS 
CONSELHOS Apoio / Elaboração 

Bolsas alunos; Editais; 
Concursos; Convênios; 

fomento; apoio estrutural; 
criação de comissão 

temporária; formação técnica 

Criação de rede de 
assessoria popular 

BANCOS E 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS 

Financiamento Financiamento Financiamento 

 

 


